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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság
2012. szeptember 18-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.


Napirend:
1. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II.
forduló
3. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
felülvizsgálata I. forduló
4. 1.sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi körzet
összevonásával kapcsolatos intézkedések
5. 6. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petríkó Attila Gábor közalkalmazotti
háziorvosnak
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás
módosítása
7. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
8. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
9. Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
10. Úszásoktatás támogatása
11. A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása
12. Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
13. Bejelentések



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

Testületi
ülések

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

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. A Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti bérlakások felszámolása
2. Nagy József Gyomaendrőd, Vízműsor 2/N sz. alatti bérlő közüzemi díj hátraléka
3. "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
adományozására beérkezett javaslatok elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. szeptember 12.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntéseinek
végrehajtásáról
a 2012. 09. 18-i ülésre

83/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Galaktika Baráti Kör rézére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesülő Galaktika Baráti Kör a támogatás felhasználásáról
határidőre elszámolt.
85/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Magyar Galamb-és Kisállattenyésztők 243. sz. Egyesülete részére támogatás
megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesült egyesület a támogatás felhasználásáról határidőre
elszámolt.
91/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Plametta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás
Egyesület részére támogatás megállapítás a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesített egyesület a támogatás felhasználásáról határidőre
elszámolt.
95/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Élet Másokért” Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi

Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
Az egyesület határidőre elszámolt a kapott támogatás felhasználásáról.
97/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Halgasztronómiai Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil
alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
Az egyesület a kapott támogatás felhasználásáról határidőre elszámolt.
99/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Nyugdíjas Pedagógusok Klubja részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil
alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesülető Nyugdíjas Pedagógusok Klubja a kapott támogatás
felhasználásáról határidőre elszámolt.
101/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Nyugdíjas Kertbarát Kör részére támgoatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesült Nyugdíjas Kertbarát Kör a kapott támogatás
felhasználásáról határidőre elszámolt.
109/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Gyoma - Felsőrészi Olvasó és Gazdakör- Gyomaendrőd részére támogatás
megállapítása a Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesült civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról
határidőre elszámolt.
111/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Barátság Klub részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi

Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
a Barátság Klub a kapott 35.000 Ft támogatás felhasználásáról határidőre elszámolt.
113/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport részére támogatás megállapítása a
2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A támogatásban részesült civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról
határidőre elszámolt.
114/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Kulturális Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A Kulturális EGyesület a kapott támogatás felhasználásáról határidőre elszámolt.
115/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: „Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület részére támogatás
megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
Az egyesület a 800.000 Ft támogatás felhasználásáról határidőre elszámolt.
116/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: „Őszidő” Nyugdíjas Klub részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
Az Őszidő Nyugdíjas Klub a 35.000 Ft támogatás felhasználásáról határidőre
elszámolt.
119/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil
alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.

Gyomai Szülőföld BAráti Kör a kapott 30.000 Ft támogatás felhasználásáról
határidőre elszámolt.
121/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére támogatás
megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A civil szervezet a 670.000 Ft támogatás felhasználásáról határidőre elszámolt.
124/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Németh Dezső részére támogatás megállapítása az Idegenforgalmi Alapból
Határidő: 2010. 05. 15., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2010. május 14.
Németh Dezső, Gyomaendrőd, Fő ú. 81/1. sz. alatti pályázóval a támogatási
szerződés megkötésre, részére, az Idegenforgalmi Alapból megállapított 500.000 Ft
támogatás folyóításra került.
126/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére
támogatás megállapítása az Idegeenforgalmi Alapból
Határidő: 2010. 05. 15., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2010. május 14.
A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület, 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 54. sz. alatti pályázóval a támogatási szerződés
megkötésre, részére, az Idegenforgalmi Alapból megállapított 300.000 Ft támogatás
folyóításra került.
130/2010. (IV. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Javaslat a Templárius Alapítvány részére támogatás megállapítására az
Idegenforgalmi Alapból
Határidő: 2010. 05. 15., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2010. május 14.
A Képviselő-testület a Templárius Alapítvány, Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. sz.
alatti pályázót 200.000 Ft támogatásban részesítette az Idegenforgalmi Alapból. Az
Alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre, részére, a 200.000 Ft támogatás
folyósításra került.
225/2010. (XI. 17.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló nem
elfogadása
Határidő: 2010. 11. 25., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2010. december 23.
A Képviselő-testület 2010. december 23-ai ülésén elfogadta a Városi Egészségügyi
Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló kiegészített, kibővített beszámolóját.
268/2010. (XII. 15.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Idegenforgalmi Alapra benyújtott kérelem elbírálása
Határidő: 2010. 12. 30., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2010. december 15.
Tímár Jánosné, Gyomaendrőd, Rákóczi ú. 5. sz. alatti pályázóval 2010. december
15-én a támogatási szerződés megkötésre, részére a 300.000 Ft összegű támogatás
folyósításra került.
6/2011. (I. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelméről a döntés elnapolása
Határidő: 2011. 02. 15., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2011. december 5.
A Képviselő-testület a 2011 évi költségvetési rendelet tárgyalásakor figyelembe
vette és megtárgyalta a GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérését a
bölcsődés korú gyermekek ellátásának önkormányzati kiegészítő támogatása
ügyében.
33/2011. (II. 16.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: 2010. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi
beszámolója
Határidő: 2011. 02. 24., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A benyújtott pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolója határidőre elkészült,
melyet a bizottság megismert és elfogadott.
119/2011. (IV. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Könyvtárban elrendelt létszámleépítés végrehajtásának elnapolása, könyvtár
racionális működtetési lehetőségének kidolgozása
Határidő: 2011. 04. 28., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A bizottság a javaslatát beterjesztette a képviselő-testület elé.

123/2011. (IV. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: 2011 évi Civil Alapra beérkezett pályázatok elbírálása
Határidő: 2011. 05. 16., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2011. december 5.
A pályázatok elbírálása megtörtént, azok elbírálásáról a benyújtó szervezetek
tájékoztatást kaptak.
329/2011. (XI. 16.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Nagy József Vízműsor 2/N alatti lakos kötelezése a villanydíj-hátralék megfizetésére
Határidő: 2011. 12. 31., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2012. január 18.
Nagy József fellebbezést nyújtott be a bérleti szerződés felmondása tárgyában, mely
fellebbezést a Bizottság jelen ülésén tárgyalja.
158/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Magtárlaposi úti lakások értékesítésére, és a szolgálati bérlakások lakbérére
javaslat,
Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület kijelölte az értékesíteni kívánt
lakásokat, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásoknak meghatározta a
lakbér mértékét.
164/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet ellátása
Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Intézményt
bízta meg a 3. számú felnőtt hűziorvosi körzet működtetésével.
174/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Apponyi u. 24/C szám alatti szociális bérlakás kiutalása Pappné Németh Hedvig
részére
Határidő: 2012. 07. 01., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.

175/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Havai Melinda lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
176/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Farkas Attila lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
177/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Fülöp Edit lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
178/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Sipos Józsefné lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
179/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Wolf Andrásné lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
180/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Lakatos Lajosné lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.

Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesítést kapott.
181/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Rafaek JÓzsef lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 22.
Az ügyfél a Bizottság döntéséről határozati kivonat formájában értesült.
182/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Paróczai Ottó lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bizottság döntéséről a pályázó személy értesítést kapott.
183/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Endrődi u 5-7. C/4. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Juhász Lajosné részére
Határidő: 2012. 07. 01., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bérleti szerződés 2012. július 1. napjával megkötésre került.
184/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Németh Gyuláné kijelölése második helyre az Endrődi u 5-7/C bérlakás bérlőjéül
Határidő: 2012. 07. 01., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bizottság döntéséről a pályázó személy értesítést kapott.
188/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/4. szám alatti költségalapú
bérlakásról
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bérlakás felújítása, rendbetétle megtörtént, a bérlő számára a lakás 2012. július 01.
napjától kiutalásra került.
189/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Magtárlaposi u. 14/2. alatti költségalapú bérlakásra új pályázat kiírása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
Az ismételt pályázati eljárás 2012. 07.31. napján zárult le, pályázat nem érkezett.
190/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Andor Nikola lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bizottság döntéséről a pályázó személy értesítést kapott.
191/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Knap JÁnos lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A bizottság döntéséről a pályázó személy értesítést kapott.
192/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Pongó Sándor lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A Bizottság döntéséről a pályázó személy értesítést kapott.
193/2012. (VI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Fiatal házasok ingatlanbővítéséhez támogatás megállapítása- Komoroczki Tamás és
felesége
Határidő: 2012. 08. 22., felelős: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A kölcsönszerződés a támogatott személyekkel megkötésre került.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatási rendszer átszervezését érintő jogszabályi változások értelmében a Térítési díj és a tandíj összegek
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet áttekintése szükséges, mely
jogtechnikai pontosításokat foglal magába.

A rendelet normaszövegének pontosítására került sor, mely nem érintette a rendeletben meghatározásra került
térítési díj és tandíj összegeket.
Mivel a térítési díjak és tandíjak meghatározását konkrét számok (központi költségvetés) és létszámok (októberi
statisztikai jelentés) határozzák meg, ezért a rendelet kétfordulós módosítására nincs szükség.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni,
és elfogadásáról dönteni.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (…..) önkormányzati rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
“A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban:
Önkormányzat) fenntartásában működő közoktatási intézményekben felvétellel elhelyezett és tanulói jogviszonyban
álló személyekre, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrahajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban. Nkt.-vhr.) 34-36. §-ban felsorolt közoktatási szolgáltatásokat veszik igénybe.”
2. § R2. §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A térítési díjat tanulmányi eredménytől függően tanévenként a szakmai feladatra - tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani a (2)-(6) bekezdésben foglaltak
szerint.
(2) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:
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a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.
(3) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:
a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.
(4) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatás 18 éven felüli, de 22 évnél fiatalabb
tanuló esetén
g) kitűnő tanulmányi eredménynél 28%-a,
h) jeles tanulmányi eredménynél 30%-a,
i) jó tanulmányi eredménynél 32%-a,
j) közepes tanulmányi eredménynél 34%-a,
k) elégséges tanulmányi eredménynél 35%-a,
l) elégtelen tanulmányi eredménynél 40%-a.
(5) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor
a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 20 %-a,
b./ jeles tanulmányi eredménynél 24 %-a,
c./ jó tanulmányi eredménynél 28 %-a,
d./ közepes tanulmányi eredménynél 32 %-a,
e./ elégséges tanulmányi eredménynél 36 %-a,
f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 40 %-a.
(6) A Nkt.- vhr. 35. § (3) bekezdésben meghatározottak alapján a térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak
szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.”
3. § R 3. §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
“Tanulmányi eredménytől függően a tandíj összege, tanévenként a szakfeladatra a 4/A. §.-ban foglaltak szerint
számított folyó kiadások 1 tanulóra jutó hányadának, a Nkt.- vhr. 36. § (1) – (4) bekezdésekben meghatározott
szolgáltatásért
a) kitűnő tanulmányi eredménynél 50 %-a,
b) jeles tanulmányi eredménynél 60 %-a,
c) jó tanulmányi eredménynél 70 %-a,
d) közepes tanulmányi eredménynél 80 %-a,
e) elégséges tanulmányi eredménynél 90 %-a,
f) elégtelen tanulmányi eredménynél 100 %-a.
4. § R 4/A. §-sa helyébe az alábbi szövegrész lép:
“A 2. § (1) bekezdésében illetve a 3. §-ban foglalt egy tanulóra jutó hányad mértékét a Képviselő-testület minden év
áprilisi testületi ülésén az intézmény által végzett számítás alapján határozza meg.”

Záró rendelkezés
5. § (1) Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. §-sa, 10. § (2) bekezdése, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról és kiegsézítéséről szóló 19/1996. (IX.
30.) önkormányzati rendelet, 23/1996. (XI. 7.) önkormányzati rendelet, a 23/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
és a 25/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember ……….
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Várfi András s.k.

Dr. Csorba Csaba s.k.

polgármester

jegyző
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása II. forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület augusztusi ülésén úgy döntött, hogy élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel, és rendeletben szabályozza a tiltott,
közösségellenes magatartásokat. A Képviselő-testület által meghatározott magatartások beépítésre kerültek a
rendelet tervezetébe. Javasoljuk még a tervezet 11.§-ának rendelkezéseit is elfogadni, melyek az önkormányzati
temetőkben tiltanak bizonyos magatartásokat. A rendelet tervezetében meghatározásra kerültek továbbá olyan
magatartások, melyeket 2012. május 31. előtt helyi rendeletek szabálysértésnek minősítettek. A rendelet
tervezetben szereplő alcímek alatt közvetlenül feltüntetésre kerültek azon jogszabályhelyek, melyek tartalmazták a
szabálysértési rendelkezéseket. A helyi rendeletek Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján
megtekinthetőek.
A tervezet 28. § (2) bekezdésében javasoljuk hatályon kívül helyezni az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet, mert 2012.október 1-jén hatályba lép az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása, mely szerint önkormányzati rendeletben nem korlátozható a mezőgazdasági
haszonállatok száma.
Kérem, szíveskedjenek az alábbi rendelet tervezet elfogadásáról dönteni:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a
tiltott, közösségellenes magatartásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1.§
(1) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelet és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
ügyintézője ellenőrzi.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján
indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
a) 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
b) 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
2. Gyomaendrőd városnév és az önkormányzat jelképeinek használata
- 24/1991. önk-i rendelet 7. § (1) bekezdés, 5. § (1), (5), (6) bekezdések megszegése
2.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) Gyomaendrőd város nevét, annak ragozott vagy toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított
vagy forgalmazott termék megnevezésében a polgármester/a képviselő-testület engedélye nélkül felveszi vagy
használja,
b) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban
vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba,
c) az önkormányzat címerét védjegyként használja, a címer elemeit önállóan használja
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d) az önkormányzat címerét, zászlaját olyan terméken alkalmazza, amely a jó ízlést vagy a közerkölcsöt sérti.
3. Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendje
3.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki emlékművet a képviselő- testület engedélye vagy hozzájárulása
nélkül létesít.
4. Közterület használat és reklámozás rendje
-17/2006. önk-i rendelet 6.§ (4)-(7) bekezdések, 10.§ megszegése
- 37/2007. önk-i. rendelet 7.§ (2), 9.§(2), 11.§, 13.§(2) és (4), 14.§ (1)-(3), 15.§(1), 17-18.§, 19.§(1), 20.§(3), 21.§24.§ (1), 25.§(2), 26.§(1), 27.§(1), 28.§, 31.§, 32.§(1), 33.§, 34.§(1)(2)(4)(7)(8), 35.§, 36.§(1),(3), 37.§
- 10/2010. 5.§-8.§
4.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el,
b) Közterületen hirdetményeket nem az arra a célra kijelölt hirdetőtáblákon helyez el,
c) az engedélyezett hirdető berendezést úgy helyezi el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit,
d) a szerződés alapján elhelyezett reklámhordozókon kívül plakátot, falragaszt, hirdetményt helyez el középületek
falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, emléktáblán, köztéri tárgyakon, köztéri fákon,
közterületi úton, járdán, gyalogúton, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az úton vagy az út melletti
közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat helyez el.
5.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, használó, aki Nem gondoskodik az
ingatlan előtti gyep kaszálásáról, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartásáról, síkosság menetesítéséről,
felületéről a hó eltakarításáról, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, a fenntartási munka során
helyben keletkezett hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a nyílt csapadékvíz elvezető árok mederfalának
állékonyságát veszélyezteti.
6.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki építőanyagot közterületen úgy helyez el, hogy az mások
vagyonát, testi épségét, a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy a közúton történő közlekedést akadályozza.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hozzájárulás nélkül felbontja a közutat, kivéve ha ezt közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása
indokolja.
b) az útfelbontás előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról nem
gondoskodik.
c) engedély nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe az önkormányzat tulajdonában álló közút területét.
d) járművel kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen várakozik, parkol,
e) járművel útpadkán úgy várakozik, parkol, hogy az elindulást követően az útra szennyeződést visz fel.
7.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
a) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti, vagy
b) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási kötelezettségének, vagy
c) fás szárú növényt engedély nélkül ültet
8.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki játszótér területére, sportpályára
a) állatot visz, vagy
b) dohányzik, vagy
c) alkoholt fogyaszt
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen szeszes italt fogyaszt. Ez alól kivételt képez:
a) december 31-e,
b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségek területe,
c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.
9.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a közterülettel határos ingatlan használója, ha a karbantartáson
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kívül eső időközökben a földúton a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatokat nem látja el.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a közút szélétől egy méterre olyan
tárgyat, berendezést, építményt helyez el, vagy olyan növényt telepít, mely a parkolást vagy a közlekedést
akadályozza, veszélyezteti.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a földúttal határos ingatlantulajdonos, ha a külterületi utak és
földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró, valamint a parlagfű elleni védekezést annak virágzása előtt nem
végzi el, és a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a part menti ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem végzi el
minden év március 31-ig a bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek
elszáradt növényi részeinek eltakarítását.
10.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő
berendezéssel történő termékkínálati, reklámozási tevékenységet folytat
a) munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra közötti időszakon kívül,
b) az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni
elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetében munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon 9-16 óra
közötti időszakon kívül,
c) Hitéleti intézmények, temetők 200 m-es körzetében munkaszüneti napokon, vagy munkanapokon 8-16 óra közötti
időszakon kívül.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb,
magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 06-20.00 óra közötti időszakon, vagy
b) szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon 9.00- 20.00 óra közötti időszakon kívül végez.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri
műsorszórást 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül folytat.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül szabadtéri koncertet ad,
kivéve az állami, vagy az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncerteket.
5. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje
- 26/2000. önk-i rend 11.§(1)-(3),16.§(4)-(9),17.§(3)
11.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a temető területén -az erre a célra kijelölt hely kivételével -temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtáblát
helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el,
b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a tájékoztató
táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat beszennyez,
c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített hulladék gyűjtőedényben olyan
hulladékot helyez el, ami nem a temetőhasználat során vagy azzal összefüggésben keletkezett,
d) a sírhely gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre teszi,
e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber gyújtás
kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.
f) sírt, urnasírt kerítéssel körül határol,
g) sírhely mellé padot helyez,
h)az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot szállít a temetőbe,
i) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozott igazolvánnyal
rendelkező, az üzemeltető által engedélyezett munkálatokat végző és a láthatóan idős, nehezen mozgó
személyeket.
6. Környezet védelmének rendje
12.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el,
b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz
elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet,
c) közterületen gépjárművet mos, javít, szétszerel, bont.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az adott célra kijelölt közterületi parkolóhelyek kivételével
közterületen vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati erővel vont járművel,
illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival, 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy
súlykorlátozás nélkül autóbusszal két órán túl parkol.
13.§
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(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki a tulajdonában,
használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról a nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, használója, aki
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezetőárok, folyóka és az ezeken lévő műtárgyak (átereszek,
víznyelőrácsok),
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
állandó tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy ezáltal a biztonságos gyalogosforgalmat és a közúti
járműforgalmat akadályozza.
14.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az 500 kW teljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karban tartott
tüzelőberendezésekben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot égeti el,
b) olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
– háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás
veszélyes anyagot -tartalmaz.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot
a) közterületen, a Településrendezési Terv szerinti kisvárosias lakóterületen, központi vegyes területen, vagy
b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen
a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,
b) nem szélcsendes időben,
c) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül,
e) vasárnap és ünnepnap éget.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen
a) nem szélcsendes időben,
b) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
c) 10-18 óra közötti időszakon kívül,
d) vasárnap és ünnepnap éget.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének befejeztével a tüzet
nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – nem szünteti meg.
15.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a zöldterületek tulajdonosa, használója, ha nem gondoskodik a
zöldterületek rendeltetésszerű használatáról vagy a zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának, jogszerű
igénybevételének megszűnte után legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki zöldfelületre a zöldfelület tulajdonosának vagy kezelőjének
engedélye nélkül járművel ráhajt, vagy ott várakozik.
16.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen magatartása következményeként keletkezett
szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített
gyűjtőedényekben helyez el.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az üzlet, a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője,
használója, ha nem gondoskodik üzlete, telephelye előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény
elhelyezéséről, vagy annak ürítését nem végzi szükségszerinti gyakorisággal, vagy a kihelyezett hulladékgyűjtő,
csikktartó környékén keletkezett hulladék feltakarításáról nem gondoskodik.
7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje
-14/2011. 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontokban, a 13. § (2) bekezdésben és a 15. § (3)
- 18/2003.
17.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, használó aki
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és mennyiségét nem tartja alacsony
szinten,
b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy adataiban változás következik be,
c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal nem kötött
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szerződést,
d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási szerződés
szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmatlan helyen helyezi el,
e) a gyűjtőedényt nem a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezi ki a közterületre, vagy a gyűjtés napján
20 óráig az ingatlan területére nem viszi vissza
f)a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes
anyagot, -kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat - állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot
nem rendszeresítették.
18.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba
helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti meg.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék elszállításáról nem gondoskodik.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból
guberál.
19.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást nem veszi igénybe a jogszabályokban meghatározott gyakorisággal.
b) a hulladék gyűjtése és tárolása során nem megfelelő gondossággal jár el és a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét veszélyezteti, vagy a település természetes és épített környezetét szennyezi,
vagy a növény - és állatvilágot károsítja, vagy a közrendet, közbiztonságot zavarja;
c) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy helyezi el a közterületen, hogy az a
jármű vagy gyalogos forgalmat akadályozza, a zöldterületeket, vagy a növényzetet károsítja, vagy baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével járhat.
20.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatását veszi
igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos használó, aki az ingatlanon keletkező
szennyvizet
a) nem a közcsatornába vezeti, ott, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított,
b) nem gondoskodik a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolásáról, rendszeres elszállításáról
onnan, ahonnan a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogosulatlanul végzi, vagy azt jogszabályellenesen végzi,
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a szennyvizet nem a Békés Megyei Vízművek Zrt. által
üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen helyezi el.
8. Állattartás rendje
-24/2003. 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § (1) és (3), 18. § szabályait, 19. §,21. §, 22. §,23. § (1), 27. §
(3), 28. § (1), (3)
21.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) kutyát lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán nem lekerített helyen, vagy megkötve tart
b) harapós, vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart, és az ingatlan bejáratán „Harapós
kutya” figyelmeztető táblát nem helyezi el,
c) udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben a szomszédos lakásokban lakók belegyezése
nélkül kutyát tart,
d) lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát tart,
e) kutyát – vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével -- közintézménybe, a piac területére,
üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási létesítménybe,
kulturális-és sportrendezvényre, a temető területére, fürdő, strand területére, diákszállásra beenged, bevisz
f) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben kutyát nem szakszerűen
felhelyezett pórázon tart, vezet, kivéve, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiségek esetén az azok
felett rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adták
g) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben harapós vagy támadó
természetű ebet a harapás ellen szájkosárral nem lát el.
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h) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart
i) Bekerített ingatlanon a kerítést úgy alakítja ki, hogy az lehetővé teszi az eb közterületre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását, vagy a kerítés résein történő kiharapását.
22.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az új állattartási épületek védőtávolságaira vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
b) haszonállat tartása esetén nem létesít zárt trágyalétárolót.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését nem biztosítja,
b) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja el,
23.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához
állattartási engedéllyel nem rendelkezik.
24.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város belterületén, a Fűzfás-zug kivételével
a) felügyelet nélkül vagy nem megfelelően rögzítve, nem földutak mentén, vagy az erre a célra kijelölt közterületen,
vagy
b) a forgalom zavarásával
legeltet állatot.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen más személy tulajdonában lévő ingatlan előtt
legeltet állatot az ingatlan tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása nélkül.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatok legeltetése, sétáltatása során nem gondoskodik a
közterületen az állat által okozott szennyeződések eltakarításáról.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a társtulajdonos, lakótárs előzetes engedélye nélkül állatot
az ingatlan közös használatú helyére (udvar, kert) kienged, etet, legeltet.
25.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatot úgy tartja, hogy az az azonos lépcsőházban lakó vagy
a közös lakáshasználó nyugalmát tartósan vagy rendszeresen zavarja, vagy szabad mozgását gátolja.
26.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az elhullott állata tetemének begyűjtő helyre történő
beszállításról nem gondoskodik.
9. Kereskedés és vendéglátás rendje
27.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki üzletet, vendéglátóipari egységet a működési engedélyében
foglaltaktól eltérő időpontban tart nyitva.
10. Záró rendelkezések
28.§
(1) Ez a rendelet 2012.október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 27.
Várfi András
polgármester

dr. Csorba Csaba
jegyző

Döntési javaslat
"rendelet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság az alábbi rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a
tiltott, közösségellenes magatartásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1.§
(1) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelet és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
ügyintézője ellenőrzi.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján
indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
a) 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
b) 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
2. Gyomaendrőd városnév és az önkormányzat jelképeinek használata
2.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) Gyomaendrőd város nevét, annak ragozott vagy toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított
vagy forgalmazott termék megnevezésében a polgármester/a képviselő-testület engedélye nélkül felveszi vagy
használja,
b) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban
vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba,
c) az önkormányzat címerét védjegyként használja, a címer elemeit önállóan használja
d) az önkormányzat címerét, zászlaját olyan terméken alkalmazza, amely a jó ízlést vagy a közerkölcsöt sérti.
3. Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendje
3.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki emlékművet a képviselő- testület engedélye vagy hozzájárulása
nélkül létesít.
4. Közterület használat és reklámozás rendje
4.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el,
b) Közterületen hirdetményeket nem az arra a célra kijelölt hirdetőtáblákon helyez el,
c) az engedélyezett hirdető berendezést úgy helyezi el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit,
d) a szerződés alapján elhelyezett reklámhordozókon kívül plakátot, falragaszt, hirdetményt helyez el középületek
falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, emléktáblán, köztéri tárgyakon, köztéri fákon,
közterületi úton, járdán, gyalogúton, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az úton vagy az út melletti
közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat helyez el.
5.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, használó, aki Nem gondoskodik az
ingatlan előtti gyep kaszálásáról, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartásáról, síkosság menetesítéséről,
felületéről a hó eltakarításáról, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, a fenntartási munka során
helyben keletkezett hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a nyílt csapadékvíz elvezető árok mederfalának
állékonyságát veszélyezteti.
6.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki építőanyagot közterületen úgy helyez el, hogy az mások
vagyonát, testi épségét, a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy a közúton történő közlekedést akadályozza.
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(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hozzájárulás nélkül felbontja a közutat, kivéve ha ezt közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása
indokolja.
b) az útfelbontás előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról nem
gondoskodik.
c) engedély nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe az önkormányzat tulajdonában álló közút területét.
d) járművel kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen várakozik, parkol,
e) járművel útpadkán úgy várakozik, parkol, hogy az elindulást követően az útra szennyeződést visz fel.
7.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
a) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti, vagy
b) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási kötelezettségének, vagy
c) fás szárú növényt engedély nélkül ültet
8.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki játszótér területére, sportpályára
a) állatot visz, vagy
b) dohányzik, vagy
c) alkoholt fogyaszt
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen szeszes italt fogyaszt. Ez alól kivételt képez:
a) december 31-e,
b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségek területe,
c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.
9.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a közterülettel határos ingatlan használója, ha a karbantartáson
kívül eső időközökben a földúton a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatokat nem látja el.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a közút szélétől egy méterre olyan
tárgyat, berendezést, építményt helyez el, vagy olyan növényt telepít, mely a parkolást vagy a közlekedést
akadályozza, veszélyezteti.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a földúttal határos ingatlantulajdonos, ha a külterületi utak és
földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró, valamint a parlagfű elleni védekezést annak virágzása előtt nem
végzi el, és a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a part menti ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem végzi el
minden év március 31-ig a bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek
elszáradt növényi részeinek eltakarítását.
10.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő
berendezéssel történő termékkínálati, reklámozási tevékenységet folytat
a) munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra közötti időszakon kívül,
b) az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni
elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetében munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon 9-16 óra
közötti időszakon kívül,
c) Hitéleti intézmények, temetők 200 m-es körzetében munkaszüneti napokon, vagy munkanapokon 8-16 óra közötti
időszakon kívül.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb,
magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 06-20.00 óra közötti időszakon, vagy
b) szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon 9.00- 20.00 óra közötti időszakon kívül végez.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri
műsorszórást 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül folytat.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül szabadtéri koncertet ad,
kivéve az állami, vagy az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncerteket.
5. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje
11.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a temető területén -az erre a célra kijelölt hely kivételével -temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtáblát
helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el,
b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a tájékoztató
táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat beszennyez,
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c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített hulladék gyűjtőedényben olyan
hulladékot helyez el, ami nem a temetőhasználat során vagy azzal összefüggésben keletkezett,
d) a sírhely gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre teszi,
e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber gyújtás
kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.
f) sírt, urnasírt kerítéssel körül határol,
g) sírhely mellé padot helyez,
h)az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot szállít a temetőbe,
i) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozott igazolvánnyal
rendelkező, az üzemeltető által engedélyezett munkálatokat végző és a láthatóan idős, nehezen mozgó
személyeket.
6. Környezet védelmének rendje
12.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el,
b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz
elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet,
c) közterületen gépjárművet mos, javít, szétszerel, bont.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az adott célra kijelölt közterületi parkolóhelyek kivételével
közterületen vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati erővel vont járművel,
illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival, 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy
súlykorlátozás nélkül autóbusszal két órán túl parkol.
13.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki a tulajdonában,
használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról a nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, használója, aki
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezetőárok, folyóka és az ezeken lévő műtárgyak (átereszek,
víznyelőrácsok),
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
állandó tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy ezáltal a biztonságos gyalogosforgalmat és a közúti
járműforgalmat akadályozza.
14.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az 500 kW teljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karban tartott
tüzelőberendezésekben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot égeti el,
b) olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
– háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás
veszélyes anyagot -tartalmaz.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot
a) közterületen, a Településrendezési Terv szerinti kisvárosias lakóterületen, központi vegyes területen, vagy
b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen
a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,
b) nem szélcsendes időben,
c) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül,
e) vasárnap és ünnepnap éget.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen
a) nem szélcsendes időben,
b) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
c) 10-18 óra közötti időszakon kívül,
d) vasárnap és ünnepnap éget.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének befejeztével a tüzet
nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – nem szünteti meg.
15.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a zöldterületek tulajdonosa, használója, ha nem gondoskodik a
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zöldterületek rendeltetésszerű használatáról vagy a zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának, jogszerű
igénybevételének megszűnte után legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki zöldfelületre a zöldfelület tulajdonosának vagy kezelőjének
engedélye nélkül járművel ráhajt, vagy ott várakozik.
16.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen magatartása következményeként keletkezett
szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített
gyűjtőedényekben helyez el.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az üzlet, a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője,
használója, ha nem gondoskodik üzlete, telephelye előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény
elhelyezéséről, vagy annak ürítését nem végzi szükségszerinti gyakorisággal, vagy a kihelyezett hulladékgyűjtő,
csikktartó környékén keletkezett hulladék feltakarításáról nem gondoskodik.
7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje
17.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, használó aki
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és mennyiségét nem tartja alacsony
szinten,
b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy adataiban változás következik be,
c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal nem kötött
szerződést,
d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási szerződés
szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmatlan helyen helyezi el,
e) a gyűjtőedényt nem a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezi ki a közterületre, vagy a gyűjtés napján
20 óráig az ingatlan területére nem viszi vissza
f)a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes
anyagot, -kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat - állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot
nem rendszeresítették.
18.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba
helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti meg.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék elszállításáról nem gondoskodik.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból
guberál.
19.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást nem veszi igénybe a jogszabályokban meghatározott gyakorisággal.
b) a hulladék gyűjtése és tárolása során nem megfelelő gondossággal jár el és a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét veszélyezteti, vagy a település természetes és épített környezetét szennyezi,
vagy a növény - és állatvilágot károsítja, vagy a közrendet, közbiztonságot zavarja;
c) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy helyezi el a közterületen, hogy az a
jármű vagy gyalogos forgalmat akadályozza, a zöldterületeket, vagy a növényzetet károsítja, vagy baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével járhat.
20.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatását veszi
igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos használó, aki az ingatlanon keletkező
szennyvizet
a) nem a közcsatornába vezeti, ott, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított,
b) nem gondoskodik a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolásáról, rendszeres elszállításáról
onnan, ahonnan a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogosulatlanul végzi, vagy azt jogszabályellenesen végzi,
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(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a szennyvizet nem a Békés Megyei Vízművek Zrt. által
üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen helyezi el.
8. Állattartás rendje
21.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) kutyát lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán nem lekerített helyen, vagy megkötve tart
b) harapós, vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart, és az ingatlan bejáratán „Harapós
kutya” figyelmeztető táblát nem helyezi el,
c) udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben a szomszédos lakásokban lakók belegyezése
nélkül kutyát tart,
d) lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát tart,
e) kutyát – vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével -- közintézménybe, a piac területére,
üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási létesítménybe,
kulturális-és sportrendezvényre, a temető területére, fürdő, strand területére, diákszállásra beenged, bevisz
f) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben kutyát nem szakszerűen
felhelyezett pórázon tart, vezet, kivéve, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiségek esetén az azok
felett rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adták
g) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben harapós vagy támadó
természetű ebet a harapás ellen szájkosárral nem lát el.
h) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart
i) Bekerített ingatlanon a kerítést úgy alakítja ki, hogy az lehetővé teszi az eb közterületre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását, vagy a kerítés résein történő kiharapását.
22.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az új állattartási épületek védőtávolságaira vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
b) haszonállat tartása esetén nem létesít zárt trágyalétárolót.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését nem biztosítja,
b) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja el,
23.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához
állattartási engedéllyel nem rendelkezik.
24.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város belterületén, a Fűzfás-zug kivételével
a) felügyelet nélkül vagy nem megfelelően rögzítve, nem földutak mentén, vagy az erre a célra kijelölt közterületen,
vagy
b) a forgalom zavarásával
legeltet állatot.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen más személy tulajdonában lévő ingatlan előtt
legeltet állatot az ingatlan tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása nélkül.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatok legeltetése, sétáltatása során nem gondoskodik a
közterületen az állat által okozott szennyeződések eltakarításáról.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a társtulajdonos, lakótárs előzetes engedélye nélkül állatot
az ingatlan közös használatú helyére (udvar, kert) kienged, etet, legeltet.
25.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatot úgy tartja, hogy az az azonos lépcsőházban lakó vagy
a közös lakáshasználó nyugalmát tartósan vagy rendszeresen zavarja, vagy szabad mozgását gátolja.
26.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az elhullott állata tetemének begyűjtő helyre történő
beszállításról nem gondoskodik.
9. Kereskedés és vendéglátás rendje
27.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki üzletet, vendéglátóipari egységet a működési engedélyében
foglaltaktól eltérő időpontban tart nyitva.
10. Záró rendelkezések
15

28.§
(1) Ez a rendelet 2012.október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 27.
Várfi András
polgármester

dr. Csorba Csaba
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 01.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT
rendelet felülvizsgálata I. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendelet teljes körű felülvizsgálatát a Képviselő-testület a 2011. évben elfogadott Lakásgazdálkodási
Koncepcióban határozta meg.
Önkormányzatunk a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendeletet 2001. évben alkotta
meg, az azóta eltelt időszakban a rendeletet a lakbér, illetve a lakásállomány változása miatt módosítottuk. A
rendelet megalkotása óta eltelt tíz évben mind az önkormányzat, mind a lakásbérlői más élethelyzetbe kerültek a
változó gazdasági és szociális körülmények miatt. Az elmúlt években folyamatosan nagy problémát jelent a bérlők
által felhalmozott lakbér és közüzemi díj hátralék. Mindez szükségessé teszi a rendelet teljes felülvizsgálatát.
Jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület a rendelet módosítását első fordulóban tárgyalja, a normaszöveg
megalkotására a következő testületi ülésén kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület a rendeletmódosítást
továbbtárgyalásra alkalmasnak találja.
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a módosításokat:
Új szabályozásként a rendelet I. fejezetében meghatározásra került a rendelet célja:
a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvénnyel (továbbiakban: Ltv.) összhangban –a polgári jog alapelveit szem előtt tartva- megteremtse az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.
Részben új szabályozásként egy helyre került a rendelet tárgyi és személyi hatályának meghatározása
Tárgyi: A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában van.
Személyi: A rendelet lakások bérletére vonatkozó rendelkezései Gyomaendrőd város közigazgatási területén
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, továbbá a szociális célú bérlakások tekintetében a
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre terjed ki, aki Gyomaendrődön munkavállaló és az igénylés időpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik a munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt.
Új szabályozásként került be a rendeletbe a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
szervek felsorolása és feladataik meghatározása:
A Képviselő-testület
- megállapítja az üresen álló, vagy megüresedett lakások, az újonnan épült lakások bérbeadási jogcímét a
Lakásgazdálkodási Koncepcióban meghatározott irányelvek alapján,
- dönt az önkormányzati bérlakás közérdekű bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
- dönt a szolgálati jellegű bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
- évente felülvizsgálja és megállapítja a lakbéreket,
- évente elfogadja a karbantartási, felújítási tervet, valamint a lakbérek beszedéséről, felhasználásáról szóló
beszámolót
- dönt a költségalapú bérlakások üzemeltetési, fenntartási és felújítási költségei után fennmaradó többletbevétel
felhasználásáról.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
- megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel (Ltv. 18 §)
d) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
A Polgármester
- előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
- kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
- rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést igénylő esetben –
a bizottság és képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönt az üres, rendelkezésre álló bérlakások
pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,
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- aláírja az önkormányzat nevében a bérlakásokkal kapcsolatos bérlőkijelöléssel kapcsolatos megállapodásokat,
- évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
- gyakorolja a felmondás jogát (Ltv. 24-27.§).
A Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek (továbbiakban:
kezelő) átadja és felhatalmazza a kezelőt és a bérbeadót a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására. A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő
e rendelet 1. függelékében szabályozott kezelési szerződés alapján közreműködik. A kezelési szerződés
aktualizálásra került a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel történt egyeztetés alapján. A kezelési szerződés a
mellékletben található
A rendelet II. fejezetében a lakásbérletek létrejötte részben az általános feltételeket egy helyen szabályoztuk
Új szabályként jelenik meg, hogy a bérbeadó a pályázatok elbírálása során rangsort állítva dönt két további
pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
Új szabályként lép be a rendkívüli élethelyzet, mellyel a szükséglakások hiányát tudjuk kiküszöbölni és
önkormányzatunk elhelyezési kötelezettségének is eleget tesz. Ebben az esetben a bérleti szerződés 6 hónapra
köthető.
Új szabály: A jövedelem meghatározásánál a pályázat benyújtását megelőző hat havi jövedelmet kell alapul venni
– így átfogóbb képet kapunk a pályázó szociális és anyagi helyzetéről.
Új szabályként lép be az óvadék intézménye (kivéve a szociális lakásoknál, törvény nem ad rá lehetőséget) - a
lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok
kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául.
Az óvadék összegét lakástípusonként javaslom meghatározni:
Magtárlaposi úti költségalapú, szolgálati bérlakás esetében: 50.000.-Ft
Endrődi úti költségalapú bérlakás esetében: 100.000.-Ft.
Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elkülönített alapjára történik. Amennyiben a
szerződés megszűnésekor a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át, az óvadék
összegét 8 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérlő a bérbeadó írásbeli felszólításában megadott 15
napos határidőben nem teszi meg a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához szükséges
intézkedéseket, a határidő eredménytelen eltelte után a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra kerül
Önkormányzati lakások bérbeadása szociális helyzet alapján
Módosításra került a jövedelemhatár, az eddigi 28.500.-Ft/fő helyett kétszeresére emeltük (57.000.-Ft/fő), egyedül
élő személy esetén 71.250.-Ft. Az alacsony jövedelemhatár miatt a bérlők már nem képesek megfizetni a bérleti
díjakat és a közüzemi szolgáltatások díját.
Új szabályozásként kidolgozásra került egy pontrendszert, mellyel a pályázatok elbírálása objektívabbá válhat.
Hátrányát abban látom, hogy rendkívüli élethelyzetet nem tud kezelni. Amennyiben változnak az élethelyzetek, más
lesz a jellemzőbb, akkor a pontrendszert is módosítani szükséges. A pontrendszer az előterjesztés mellékletében
megtalálható.
Önkormányzati lakások bérbeadása szolgálati jelleggel
Külön szakaszba került a szolgálati lakásokra vonatkozó szabályozás. Új szabályozásként megfogalmaztuk, hogy
milyen feltétel alapján részesülhet előnyben a kérelmező:
- súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
- felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
- hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a szolgálati lakások jogcímét piaci alapon jogcímre javasolja átalakítani, azonban úgy
gondolom, hogy az Önkormányzatnak rendelkeznie kell olyan lakásokkal, mely bérbeadásával a város szakember
ellátottságát javítani tudjuk. Önkormányzatunk augusztusi ülésén egyedileg döntött három huzamosabb ideje
üresen álló szolgálati bérlakás szociális bérlakásként való bérbeadásáról, a pályázati eljárás jelenleg folyamatban
van. Javaslom, hogy a rendeletünk tartalmazza a szolgálati lakások esetében azt a szabályozást, hogy amennyiben
szolgálati jelleggel illetve közérdekből a szolgálati bérlakásra nincs igény, úgy a lakás a jövedelemhatárokat
figyelembe véve költség/piaci alapon, rövidebb időtartamra bérbe adható legyen, így elkerülve azt, hogy egy-egy
bérlakás hosszabb ideig üresen álljon. Javaslom a bérlőkijelölési megállapodások felülvizsgálatát, hiszen abban is
szükséges rögzíteni, hogy a bérlőkijelölési joggal fenntartott lakást üresen maximum 2 hónapig biztosítja
Önkormányzatunk a Bérlőkijelölési jog jogosultja számára, ezt követően az önkormányzat meghirdeti a bérlakást
piaci/költség alapon történő bérbeadásra.
Önkormányzati lakások bérbeadása költségalapon
Külön szakaszba került a költségalapú bérlakásokra vonatkozó szabályozás, mely három részre bontható, közös
rendelkezések, majd külön-külön a fiatalok és időskorúk számára kiutalható lakásokra vonatkozó szabályozások.
Új elem: Összeállítottunk erre a két lakástípusra vonatkozó pontrendszert, elsősorban az Endrődi úti bérlakásoknál
válhat objektívabbá a pályázat elbírálása a többszörös igény miatt. A pontrendszer az előterjesztés mellékletében
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található
Új szabályozásként az Endrődi úti bérlakások esetében is meghatároztunk egy jövedelemhatárt, melyet a
pályázónak el kell érni, ez megegyezik a Magtárlaposi úti bérlakásokéval: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
Továbbá pályázati feltételként határoztuk meg, azt, hogy a pályázó önellátásra képes legyen.
Önkormányzati lakások bérbeadása közérdekű célból
Új szabályozás a szolgálati jellegű bérlakásokra jogosultak körét bővíti:
Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten lakásbérleti
szerződést kell kötni
- a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú végzettségű – szakemberekkel, valamint
- a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
A lakásbérleti szerződést, az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel kell megkötni. A szerződés
időtartamát, az elhelyezést kérő szerv kérelmében foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület határozza
meg.
A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás - kivéve az Endrődi u. 5-7. szám
alatt található bérlakásokat.
A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei
Az eredeti szabályozás a törvényi előírásoknak megfelel, egy új kötelezettséget írtunk elő a bérlő részére:
A bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente/havonta a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások
díjának megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. írásbeli véleményének 3. pontjában kérte, hogy bővítsük ki a lakás felújításával
kapcsolatos szabályozást a gyakorlatban jelentkező élethelyzetekre vonatkozó szabályozással, a tervezet
normaszövegét ennek megfelelően készítjük el.
A lakbér mértéke, a külön szolgáltatás díja
Új szabályozásként rögzítetésre került, hogy mind az egyedi lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti
díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell – a kialakult gyakorlatot követve.
Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése
Az elmúlt 10 év során bekövetkezett változásoknak, törvényi változásoknak megfelelően apróbb módosítások
szükségesek ebben a részben:
-a helyiségek vételárát a forgalmi értékben határoztuk meg, töröltük a részletfizetést, piaci alapon való értékesítést
javaslunk,
-20 % kamat helyett a Ptk.ban meghatározott kamatot határoztunk meg.
Technikai jellegű módosítások:
A Képviselő-testület augusztusi döntése alapján törölni kell a szociális bérlakások közül a Vízműsor 2/F és 2/I jelű
lakásokat, a szolgálati lakások közül a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti gyógyszertári lakásokat, további technikai
módosítás egyes lakások adatainak pontosítása, valamint a garázsdíjak rendezése az ÁFA emelés következtében.
A kezelési szerződés aktualizálása
A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-val történt egyeztetés során a kezelési szerződésben pontosításra kerültek a
kötelezettségek, ki kell emelni azokat, amelyek egyébként a lakók feladata
A bérleti szerződésekben egységesen kell meghatározni a bérleti díj befizetésének rendjét.
A rendelet-tervezet elkészítését követően véleményezésre kértük meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-ét, mint a
lakások kezelőjét. A Kft. írásban is megküldte véleményét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Kft.
észrevételeit a fenti táblázatban foglalt módosításoknál figyelembe vettük.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat számára a helyi rendelet felülvizsgálata kockázatot nem jelent. A rendelet megalkotása óta eltelt
tíz évben mind az önkormányzat, mind a lakásbérlői más élethelyzetbe kerültek a változó gazdasági és szociális
körülmények miatt. Az elmúlt években folyamatosan nagy problémát jelent a bérlők által felhalmozott lakbér és
közüzemi díj hátralék. A rendeleti szabályozás a megváltozott élethelyzetekhez történő igazítása költséghatékony
lakásgazdálkodást tesz lehetővé.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására
19

javaslatot tenni.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet felülvizsgálata I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet felülvizsgálatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, azt
továbbtárgyalásra alkalmasnak találja, felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a rendelet normaszövegét a felülvizsgálat szerint készítse el a Képviselő-testület 2012. októberi
ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. , képviseli: …………… polgármester)
másrészről a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
képviseli: ……….. ügyvezető) között z alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a volt költségvetési üzem megszűnésével a volt tanácsi
bérlakások, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése tárgyában egymással már
1992. április 24-én szerződést kötöttek. Szerződő felek rögzítik, hogy az eltelt időtartam,
valamint az önkormányzat által megvalósított és tulajdonába került önkormányzati bérlakások
miatt szükségessé vált az 1992. évi április 24-i megállapodás teljes átdolgozása, melyre
tekintettel szerződő felek jelen megállapodás aláírásával azt hatályon kívül helyezik és
megállapodnak abban, hogy a kezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
vonatkozásában megkötik a jelen szerződést.
2.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1992. április 24-én megkötött megállapodás
alapján a jelen szerződés mellékletében feltüntetett lakások vonatkozásában a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. továbbra is ellátja azok folyamatos kezelését. Ez a feladat kiegészül a 2002.
végén átadott 24 db költségalapú bérlakás és garázs kezelésével.
3.) szerződő felek rögzítik, hogy a 2.) pont szerinti folyamatos kezelési kötelezettség
keretében a Gyomaszolg Ipari Park Kft köteles:
a) A megbízó által adott eseti rendelkezés szerinti önkormányzati lakások bérlőitől a
bérleti díjat beszedni, a bérbeadót megillető jogokat gyakorolni - kivéve a bérleti
szerződés megkötését, felmondását -, valamint a bérbeadót terhelő kötelezettségeket
teljesíteni.
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására, a bérlő
kiválasztására, a bérleti szerződés megkötésére és megszűnésének megállapítására az
önkormányzat Képviselő-testülete, amennyiben jogkörét szervére átruházza, úgy a
rendeletében meghatározott szerv jogosult.
b) Üzemeltetési feladatok:
A Kft valamennyi lakást üzemeltetésével kapcsolatban mindennemű feladatot végez,
vagy elvégeztet, pl.:
- az üresen álló lakások rendszeres ellenőrzése ezek bérbeadásig terjedően,
- a bérleti szerződés megkötését követően a lakás birtokbaadása, azok rendszeres és
folyamatos ellenőrzése, évente egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal
lakásgazdálkodási ügyintézőjének részvételével,
- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a lak ás birtokba visszavétele,
- a Ltv. 24. §-ában meghatározott esetekben határidőben kezdeményezi, a bérbeadó által
történő aláírásra előkészíti, majd kibocsájtja a LTV. 25. §-ában meghatározott
figyelmeztetéseket, felhívásokat és a felmondásokat,
- a bérleti díjak beszedése, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
- évente karbantartási, felújítási terv készítése,
- beszámoló készítése a karbantartási, felújítási terv végrehajtásáról, a lakbérek
beszedéséről, felhasználásáról és a lakbérhátralékokról,

- folyamatos adatközlés a közreműködési kötelezettség teljesítése során tett
intézkedésekről.
c) Karbantartási feladatok:
A Kft gondoskodik az épületek központi berendezései állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelőző és javítási
munkák elvégzéséről.
d) Gyorsjavító tevékenység:
A Kft. az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási,
pótlási és cserekötelezettsége körében az azonnali beavatkozást igénylő munkák
elvégzéséről gondoskodik.
e) A tervezhető, illetve a nem tervezhető karbantartási, felújítási, pótlási és
cserekötelezettsége körébe tartozó munkák elvégzése.
4.) Szerződő felek kifejezetten és külön rögzítik, hogy a megbízó tulajdonában vannak az
alábbi költségalapú bérlakások:
Endrődi u. 5-7. szám alatti
- 14 db C típusú összkomfortos 33.93 m² területű,
- 2 db D típusú összkomfortos 35,70 m² területű
és
Magtárlaposi úti
4 db A típusú összkomfortos 70.10 m² területű + 15 m² garázs,
4 db B típusú összkomfortos 74.07 m² területű + 15 m² garázs.
Szerződő felek rögzítik, hogy ezen lakások átadás-átvételére 2002. október 29. napján került
sor. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen ingatlanok első bérleti jogviszonyának megkötésére
jelen szerződés megkötését követően kerül sor.
Szerződő felek külön és kifejezetten rögzítik, hogy ezen ingatlanok vonatkozásában a
Gyomaszolg Ipari Park Kft köteles az új lakások állagát, állapotát fokozott gondossággal
szemelőtt tartva ellenőrizni. Köteles ezen ingatlanok vonatkozásában az általa észlelt, vagy a
bérlők által jelzett minden – a rendeltetésszerű használat során jelentkező – minőségi kifigást
a tulajdonossal haladéktalanul közölni.
Szerződő felek rögzítik, hogy az új lakások, illetve a garázsok ellenőrzése, karbantartása során
észlelt hibák, hiányosságok vonatkozásában ja Gyomaszolg Ipari Park Kft külön
nyilvántartást is köteles vezetni. Ezen nyilvántartásnak kötelezően tartalmaznia kell az
ellenőrzések időpontját, az észlelt hiányosságokat, minőségi kifogásokat, valamint az
ellenőrzést végző és a bejegyzést készítő személy adatait.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft az új lakások és garázsok
vonatkozásában szükség szerint, a lakók jelzései alapján, de legalább negyedévente egy
alkalommal köteles ellenőrző bejárását megtartani és azt a fentebb hivatkozott külön
nyilvántartásba bejegyezni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az önkormányzat megkeresésére a Gyomaszolgj Ipari
Park Kft köteles a betekintést a megbízó részére lehetővé tenni.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves fülvizsgálatának kötelezettsége a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az új lakások és garázsok bejárási és ellenőrzési
kötelezettségének elmaradásából eredő károk megtérítéséért a Gyomaszolg Ipari Park Kft
tartozik felelősséggel és köteles a esetleges mulasztásából eredő károk megtérítésére. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kijelenti, hogy az Endrődi úton található bérlakások esetében a
bérlőkkel való kapcsolattartás elősegítése érdekében a Térségi Szociális Gondozási
Központnak a lakások üzemeltetésével kapcsolatos bejelentését soron kívül megvizsgálja és a
szükséges intézkedést megteszi.
5.) Szerződő felek megállapodnak és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tudomásul veszi, hogy a
Magtárlaposi úti bérlakások és garázsok bérlőinek, továbbá az Endrődi úti bérlakások
bérlőienk bérleti díját elkülönített számlára fizeti be, ahonnan a Gyomaszolg Ipari Kft. köteles
az önkormányzat elkülönített számlájára átutalni, melyről csak az önkormányzat írásos
hozzájárulását követően hívhat le pénzt.
6.) Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt a megbízott
nem, a megbízó bármikor indokolás nélkül felmondhatja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
az önkormányzat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelete,
valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a Ptk
rendelkezései az irányadók.
Gyomaendrőd, 2002. december 10.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Pontrendszer a szociális bérlakás iránti pályázatok elbírálásához

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A
1./ Egy főre jutó jövedelem a családban és adható pontérték:
nyugdíjminimum 150 %-áig
20 pont
nyugdíjminimum 150,1 % - 200 %-áig
15 pont
Egyedül élő esetében: nyugdíjminimum 150,1 % - 250
15 pont
%-áig
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 vagy több fő munkaviszonyban áll
20 pont
1 fő munkaviszonyban áll
10 pont
Rendszeres pénzellátás
5 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
15 pont
családtag, szívességi lakáshasználat
10 pont
4./ A jelenlegi lakás műszaki állapota és az adható pontérték:
rossz műszaki állapot a 8. § (4) bekezdésben foglaltak
20 pont
szerint
Rendezett, tiszta lakókörnyezet
10 pont
5./ A jelenlegi lakásban egy főre jutó m² és az adható pontérték:
10 m² –ig
15 pont
10,1 m²-től 15 m²-ig
10 pont
15,1 m²-től 20 m²-ig
5 pont
6./ A jelenlegi lakás komfortfokozata és az adható pontérték:
komfort nélküli
15 pont
Félkomfortos
10 pont
Komfortos
5 pont
7./ Pályázó életkora
18-25 év
5 pont
25-35
20 pont
35-40
15 pont
40 év felett
10 pont
8./ Gyomaendrődön állandó bejelentett lakóhely
1-5 év
10 pont
5-10
15 pont
10 év felett
20 pont
9./ Gyomaendrődön bejelentett tartózkodási hely
1-5 év
5 pont
5-10
7 pont
10 év felett
10 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
Tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant
5 pont
gyermekét egyedül nevelő szülő
5 pont
30 év alatti fiatal házas
5 pont

Pontrendszer a költségalapú bérlakások iránti pályázatok elbírálásához
Endrődi u. 5-7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
10 pont
nyugdíjminimum 300,1 % - 400 %-áig
15 pont
nyugdíjminimum 400,1 % - ától
20 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
10 pont
Családtag
15 pont
Saját tulajdonú lakás
20 pont
7./ Pályázó életkora
18-62 év (több mint 67 % munkaképességcsökkenés)
5 pont
62-65 év
5 pont
66-75 év
10 pont
76 év felett
15 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat 5 pont
pozitív elbírálását követő 8 napon belül
A pályázat benyújtásakor a település külterületén 5 pont
egyedül él.
Pályázó személynek nincs közeli hozzátartozója 5 pont
(házastárs, élettárs, gyermek)
Magtárlaposi u. 14-16.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

A
1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
10 pont
nyugdíjminimum 300,1 % - 400 %-áig
15 pont
nyugdíjminimum 400,1 % - ától
20 pont
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 fő munkaviszonyban áll
10 pont
1 fő munkaviszonyban áll
5 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
15 pont
Családtag
10 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
30 év alatti fiatal házas
5 pont
Pályázó vagy házastársa/élettársa az önkormányzaton 5 pont
túl a településre betelepülő vállalkozások és más
munkahelyek szakember ellátottságát javítja
Pályázó rövidebb időtartamú jogviszonyt kíván 5 pont
létesíteni
azok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már 5 pont
gondoskodnak saját háztartásukban.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E‐mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386‐269
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Keresztesné Jáksó Éva
Osztályvezető
Gyomaendrőd
Helyi lakásrendelet- tervezetüket egyeztetés céljából megkaptuk,
megbeszélésünket követően az alábbi módosításokra teszünk javaslatot.

személyes

1. A Rendelet 9§ során kérnénk az óvadék nagyságának megállapítását úgy, hogy a havi
lakbér tízszerese, de legalább 100.000 FT legyen, és minden esetben megállapításra
kerüljön. (szociális kivételével).
2. 13.§ megnevezésében a szolgálati jellegű lakások jogcímét Önkormányzati lakások
piaci alapon címre javasoljuk módosítani, bérlőkijelölési joggal. Így elkerülhető az a
jelen rossz gyakorlat, hogy szolgálati lakások évekig üresen állnak, míg az igénylők
egyéb piaci alapon lakásra várnak. A bérlőkijelölési joggal rendelkező kötelezettsége
közé javasoljuk beletenni, hogy amennyiben a lakás üresen áll (nincs bérlő), a bérleti
díj megfizetésére a kijelölő kötelezett.
3. 19.§ előtt tisztázni kell, hogy a jogszabályban nevesített rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban átvett lakást az új bérlő, milyen módon és milyen finanszírozási
formában alakíthatja saját szükségletének megfelelően:
- Amennyiben nem tetszik a bérlőnek a lakásban levő berendezés,
felszerelés, burkolat, pedig az használható állapotban van, saját
költségére elvégeztetheti a munkát, de ellentételezés nélkül. (a
végeredmény a lakás része marad )
- Amennyiben nem jó, nagyon elhasznált, elöregedett a berendezés,
felszerelés, a bérlő kivitelezői ajánlat előzetes felülvizsgálata alapján,
annak jóváhagyását követően a munkálatokat elvégeztetheti, és számla
ellenében a lakbérből beszámítást kérhet.
- 21§.
4. Kezelési szerződés:
- b. pontjában ez első 4 példaként felhozott feladat törlendő, mivel ez a
lakó faladata, és kérjük, ezeket a pontokat a bérlő kötelezettségéhez
sorolni.

- A bérleti díj befizetésének rendjét kérjük, minden szerződési formában
meghatározni.
- A lakások állapotának havonta történő ellenőrzése kivitelezhetetlen,
javasoljuk a 3 havi ellenőrzés szerződésbe foglalását.
5. 3. sz mellékletben az Október 6 ltp A/13 és B/10 lakás 1,5 szobás, míg a Fő út 210
alatti lakás 2,5 szobás.
6. Kérjük, a garázs bérleti díjak felülvizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy nem
követte az ÁFA emelést a megállapított díj.
Üdvözlettel:

Gyomaendrőd. 2012-09-10

Fekete József s.k.
ügyvezető-igazgató

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

1. sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi
körzet összevonásával kapcsolatos intézkedések
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztéssel Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa eleget tesz jelentési
kötelezettségének az augusztusi döntések végrehajtása során tett intézkedésekkel kapcsolatban
Továbbá az 1. (dr. Veréb Lajos körzete, helyettes: dr. Katona Piroska) és 3. praxis (dr. Lizák Anna praxisa, helyettes:
Dr. Petríkó Attila Gábor) további működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület elé terjesztjük az általunk javasolt
intézkedéseket, melyekkel mindkét praxis folyamatos működését tudja Önkormányzatunk biztosítani.
1.
Dr. Torma Éva jelezte, hogy „449/2012. ( VIII.30. ) Kt. határozat értelmében előkészítettük dr. Katona Piroska
munkáját az 1-es számú háziorvosi körzet helyettesítésében. Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolóként való
foglalkoztatására a tisztelt Képviselő Testület szóbeli ígéretet tett a „Frankó-féle” praxis bonyodalmai után. Örülök,
hogy lehetőségem adódik a kolléganő foglalkoztatására.
Dr. Katona Piroska a feltételek közül nem tudta elfogadni, hogy a Fürst Sándor utcai rendelőben helyettesítsen, ezért
szükséges volt elképzelésünk felülvéleményezése. Polgármester Úrral történt egyeztetés után, megkötöttük a
megbízási szerződést (szeptember 04.), így a folyamatos finanszírozás biztosított az 1. számú háziorvosi körzetben.
”(a szerződés az előterjesztés mellékletében található)
Javaslom a Képviselő-testület számára a működtetésről szóló beszámoló és a megkötött szerződés
tudomásulvételét.
2.
Dr. Torma Éva jelentésében utalt a 643/2011. (XI.29.) Gye. Kt. határozatra, melyben Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátás területén kialakult helyzetre reagálva, amennyiben
valamelyik háziorvos praxisjoga visszaszáll az önkormányzatra, akkor a betegellátást körzetmódosítással, körzet
összevonással biztosítja, tekintettel a csökkenő lakosságszámra.
Az elmúlt hónapban történt bizottsági előkészítés során jeleztem a praxis összevonással kapcsolatos, illetve ehhez
szükséges adatokat: akkori ismeretünk szerint az 1-es praxis kártyaszáma: 907, a tegnapi információ alapján 853.
A 3-as praxis vonatkozásában a legutóbbi – háziorvos által – igazolt kártyaszám: 1.267. Folyamatában, a praxis
helyettesítése során a kártyaszám csökkenést mutat ( nem hivatalos visszajelzés alapján: 1.041). Ezen tényeket
figyelembe véve, és mivel mindkét praxist helyettesítő orvos látja el októbertől (dr. Petrikó Attila csak október 31-ig);
javaslom a két praxis összevonását.
Ezt követően is a körzeti ápolói feladatokat Martonné Giricz Zsuzsanna látná el, akit közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatnánk. Helyileg a Fürst Sándor utcai orvosi rendelőben ( jelenleg dr. Veréb Lajos munkahelye )
működhetne – összevonás után, együttesen – az eddig 1-es és 3-as praxis.
A Képviselő Testület döntése alapján létrehozott ad-hoc bizottság 2011. október 13. napján ülésezett, a határozat
szerint Megyeri László aljegyző úr, aki tanácsadóként vett részt a bizottságban a praxis összevonást előkészíti,
ahogyan a korábbi években tette a háziorvosi praxisszám növelésekor.
Mindehhez a települési önkormányzat rendelete szükséges /2000. évi II. törvény 2.§ ( 2) bek./
A háziorvosi körzetek összevonása indokolt, azonban a rendelet módosítása előtt egyeztetni kell a körzetmódosításban érintett háziorvosokkal, ezért a rendelet módosítására, a körzetek összevonására a Képviselő-testület
októberi ülésén kerülhet sor.
3.
Dr. Torma Éva az alapellátással kapcsolatban utalt még dr. Palya József 2011. december 23-án kelt levelére,
amelyben jelzést ad arra vonatkozóan, hogy 2013. január elsejével a működtetést átadja az önkormányzatnak
„előzetes megállapodás után” – részleteiben levele a fenntartó önkormányzatnál tekinthető meg.
Dr. Palya József részére 2012. szeptember 6. napján küldtünk ki egyeztető levelet, melyre azonban az előterjesztés
készítéséig nem kaptunk választ. Az egyeztetésről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni fogjuk.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"1. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos intézkedések tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi Egészségügyi Intézmény
vezetőjének, Dr. Torma Éva igazgató főorvosának jelentését az 1. számú háziorvosi körzet működtetésével
kapcsolatban, valamint tudomásul veszi a Városi Egészségügyi Intézmény és Dr. Katona Piroska között a körzet
helyettesítéséről szóló szerződést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Döntés a háziorvosi körzetek összevonásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a körzet-módosításban érintett háziorvosokkal az egyeztetést folytassa le,
majd azt követően az októberi testületi ülésre a Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető
önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet
módosítását terjessze be.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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Megbízási szerződés
Betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére

Egyrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.)
képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos továbbiakban, mint megbízó,
másrészről Dr. Katona Piroska (székhelye:5500.Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 58. szám,
adószáma: 44554505-1-24 képviseli: Dr. Katona Piroska, továbbiakban, mint megbízott, a
gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás körében háziorvosi szolgálat helyettesítésére
megállapodást köt, alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Gyomaendrőd Város Képviselő Testület
449/2012.(VIII.30.) Gye.Kt. határozata (1. számú melléklet), melynek értelmében „az 1.
számú háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására 2012. október 01. napjától
– amennyiben Dr. Veréb Lajos nem látja el háziorvosi tevékenységét – Dr. Katona Piroska
háziorvostan licence vizsgával rendelkező házi gyermekorvost bízza meg a helyettesítési
feladatok ellátásával, melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi
Intézményt.” A Városi Egészségügyi Intézmény gondoskodik 2012. október 01. napjától
maximum 2013.március 31-ig a megfelelő helyettesítésről a Gyomaendrőd 1. számú
háziorvosi körzetben, melynek szolgáltató kódja: 040090072.
Szerződő felek megállapítják, hogy 2012. szeptember 30-ig Dr. Veréb Lajos által működtetett
1. számú háziorvosi szolgálat megüresedik (OEP finanszírozási kódja: 040090072).
Fent nevezett háziorvosi szolgálat 2012. október 01. napjától betöltetlen háziorvosi körzet.
Dr. Katona Piroska heti 15 órában (2. számú melléklet szerint) megbízási szerződést köt a
körzet helyettesítéssel történő ellátására, határozott időre 2013. március 31-ig a Városi
Egészségügyi Intézménnyel.
Általános rendelkezések:
1.1.
Megbízó megbízást ad Dr. Katona Piroskának, mint megbízottnak a háziorvosi feladatok
ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.
1.2.
Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi feladatok
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési
feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint két évnél nem
régebbi alkalmassági vizsgával rendelkezik, és a területi ellátási kötelezettség helyettesítését
vállalja.
1.3.
Megbízott köteles a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására, a szakképesítési feltételeknek,
szolgálati rendszernek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán, a külön
jogszabályokban, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően eljárni. Szakmai
munkát mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében, az általában elvárható
gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kamarák által kidolgozott
etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint.
A 60/2003. ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételeket a szerződő
felek a következők szerint biztosítják:
megbízó: körzeti ápoló foglalkoztatását közalkalmazotti jogviszonyban.
megbízott: jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket.

1.4.
A szerződő felek a 1. számú felnőtt háziorvosi alapellátás területét az egyes
háziorvosokhoz tartozó körzeteket, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő
Testületének 14/2002. (VI. 28.) Gye. Kt. számú rendeletében foglaltaknak megfelelően, jelen
megállapodás 3. számú mellékletében határozzák meg.

1.5.
Megbízó jelen megállapodás 3. sz. mellékletében meghatározott ellátási területet az
egészségbiztosítási pénztárral kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján működteti.
A megbízó a megbízott részére a szolgálat finanszírozására az OEP által kiutalt összegből, a
következő költségek levonása után fennmaradó részt utalja, mint megbízási díjat, a
havonkénti elszámolást követően kiállított átutalási számla ellenében:
-praxis működéséhez szükséges egyszeri indulási, illetve a működés során folyamatosan
felmerülő betegdokumentáció kezelésére alkalmas program költségeit,
-veszélyes hulladék ártalmatlanítás költségeit,
-működési engedély költségeit,
-igazgatási közvetett költségek – óraarányos tételes elszámolás alapján,
-szakmai felelősség biztosítás díja,
-kockázat értékelés díja,
-körzeti ápoló bére-, járulékai- és egyéb személyi juttatási költségek.
.
1.6.
A megbízott jelen megállapodás és a módosított 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak,
valamint külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az
egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából.
Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzájuk forduló, ellátási területén kívül lakó
személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás
következhet be.
1.7.
A megbízott jelen megállapodáshoz másolatban csatolja:
-vállalkozói igazolvány másolatát
-háziorvosi vonatkozásban: orvosi nyilvántartási számot igazoló iratot, orvosi kamarai
igazolvány másolatot, az orvosi kamara által kiadott működtetési jogra vonatkozó engedélyt,
két évnél nem régebbi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást, valamint érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződést.
1.8.
Jelen megállapodás határozott időtartamú, 2013. március 31-ig érvényes.
2.
Megbízott személyesen biztosítja a felnőtt háziorvosi ellátást, a 2. számú mellékletben foglalt
rendelési időben, saját tulajdonú rendelőjében. Indokolt esetben a beteget a beteg otthonában
látja el. Ezen túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is.
3.1.
Megbízott helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt
feltételeknek megfelel. A megbízott távollétének esetében helyettesítésről maga gondoskodik
megfelelő háziorvos személyében.
A helyettesítő személy nevét a 2. számú melléklet rögzíti. A helyettesítés
vonatkozásában megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.

Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a megbízó felé.
A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról, melyet az orvosi
rendelő ajtaján köteles elhelyezni.
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban nem előre
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni a megbízó felé. Ilyen
esetekben is a megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben a megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.2.
Megbízott a feladatkörükre előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási
kötelezettségeiket, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok
szerint teljesíti, felkérésre az Önkormányzat, és a megbízó részére adatokat szolgáltat, az
orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.3.
Megbízott a minimum feltételeket biztosító műszereket, készülékeket köteles az általa ellátott
terület lakossága számára térítésmentesen használni.
3.4 .
Megbízott köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megbízót, ha a háziorvosi szolgálat
működtetése bármilyen módon és formában veszélybe kerül, annak érdekében, hogy a
megbízó megfelelő időben és formában a szolgáltatást a továbbiakban biztosítani tudja.
3.5.
Megbízott a betegek ellátását az ellátás rendjére vonatkozó 2. számú mellékletben írtak szerint
köteles biztosítani. A rendelési idő módosítása csak az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén lehetséges:
-a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása,
-a megbízóval kötött megbízási szerződés módosítása,
-az OEP-el kötött szerződés módosítása.
A rendelési idő módosítására csak a fentieket követően kerülhet sor.
Egyéb rendelkezések
4.1.
A megbízó a külön törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért
fennálló – felelősségéből következően jogosult jelen megállapodásban foglaltak
megvalósítását ellenőrizni. A háziorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését a
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési,
Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete látja el.
4.2.
Jelen szerződés
a)
megszűnik amennyiben az 1.8. pontban meghatározott határidő előtt bekövetkezik:
-a körzet főállású háziorvossal történő betöltésével,
-a finanszírozási szerződés megszűnésével,
-egyéb jogszabályban meghatározott esetekben,
- fenntartói határozatban foglaltaknak megfelelően,

b)
a határozott idő lejár
c)
megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a felmondás
közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére a megbízott
részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
-területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
-ha az megbízott személyében - működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
-ha a megbízott nem rendelkezik:
-érvényes működési engedéllyel,
-a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
-érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
-ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
-ha a megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
4.3.
Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
4.4.
Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
4.5.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a Gyulai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
4.6.
Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
4.7.
Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
4.8.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

4.9.
Jelen szerződéshez csatolt 1 – 3. sz. melléklet, valamint az 1.2. és az 1.7. pontban felsorolt
dokumentumok másolatai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Szerződő
felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Gyomaendrőd, 2012. szeptember 07.

…………………………………….
Városi Egészségügyi Intézmény
Képviselő: Dr. Torma Éva
megbízó

…………………………………….
Dr. Katona Piroska
megbízott
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Készítette:
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6. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petríkó Attila Gábor
közalkalmazotti háziorvosnak
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 452/2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy Dr. Petríkó Attila Gábor
háziorvossal a 6 hónap időtartamú közalkalmazotti kinevezést követően - tekintettel a működési engedélyeztetési
eljáráshoz szükséges ügyintézési határidőre - 2012. november 5. napjától feladat-ellátási szerződést köt a 6. számú
háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítása céljából, azzal, hogy Dr. Petríkó Attila Gábor köteles az
asszisztencia továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni.
Dr. Petríkó Attila Gábor mind a Hivatalnál, mind a Városi Egészségügyi Intézménynél jelezte, hogy a Képviselőtestület által elfogadott időponttól - 2012. november 5. napjától vállalkozásban szeretné folytatni orvosi
tevékenységét a 6. számú háziorvosi körzetben.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa állásfoglalásában jelezte, hogy dr. Petrikó Attila
Gábor vállalkozó orvosként való működéséhez, „a praxisjog megszerzéséhez előszerződés szükséges, amit a
kérelmező és az önkormányzat köt. A feladat-ellátási szerződés egy példányát az önkormányzatnak kell
megküldenie az engedélyező szervnek. A praxis engedély megszerzésének feltétele, hogy az önkormányzat feladatellátási előszerződést kössön. A háziorvossal tehát előszerződést és feladat-ellátási szerződést is kell kötni.” (az
előszerződés-tervezete a határozati javaslatban található)
Tekintettel Főorvos Asszony szakmai állásfoglalására valamint az általa hivatkozott egészségügyi jogszabályok által
meghatározott előírásokra Önkormányzatunknak az alábbi döntéseket kell meghoznia, ahhoz, hogy Dr. Petríkó Attila
Gábor 2012. november 5. napjától önálló vállalkozó háziorvosként tudja ellátni feladatát, így biztosítva a körzet
folyamatos működtetését:
Döntést kell hozni az előszerződés megkötéséről.
Döntést kell hozni arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén megköti a feladat-ellátási szerződést. A
feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi megfizetésével
kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés főbb tartalmi
elemei. Egyeztetés szükséges Dr. Petríkó Attila Gábor és az Önkormányzat között annak tisztázása érdekében hogy
melyik fél és milyen feltételek mellett vállalja a rendelő tárgyi minimumfeltételek biztosítását. A praxisjog, mint
vagyon értékű jog átadása körébe nem tartozik bele az orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítása.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a Hivatal által elkészített szerződés-tervezetet véleményezésre küldje
meg Dr. Varga Imre ügyvéd számára, és így a szerződés megkötésére az ügyvédi véleményezést követően kerüljön
sor. A döntéssel a feladat-ellátási szerződés megkötése nem függ a Képviselő-testület soron következő ülésétől,
rugalmasabbá teszi a körzet működtetésével kapcsolatos működtetési engedélyezési eljárást.
Dr. Petríkó Attila Gábor augusztusban jelezte, hogy a Magtárlaposi u. 16/1. sz. alatti szolgálati lakást a
későbbiekben is igénybe kívánja venni, jelenleg a bérleti szerződés közalkalmazotti jogviszonyának fennállásig szól.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a lakást határozott időre - 2 évre –, de maximum addig az időtartamig
biztosítsa dr. Petríkó Attila Gábor számára, amíg a 6. számú háziorvosi körzetben önálló orvosi tevékenységet
végez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

1. döntési javaslat
"Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvossal előszerződés megkötése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvossal a 6. számú felnőtt
háziorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András
polgármestert az előszerződés aláírására:
Előszerződés-tervezet
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli Várfi András
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről dr. Petríkó Attila Gábor (születési helye, ideje: Nagyszalonta, 1968.11.18., an: Tóth Mária) - a
továbbiakban: háziorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 6. számú felnőtt háziorvosi praxis
(továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.)
2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási
szerződés hatályba lépését követő naptól, 5502. Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 208. §-a
alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb
jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Dr. Petríkó Attila Gábor jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2012. november 5. napjáig a
feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél a 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
208. § (3)-(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) bekezdésében meghatározott
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2012. november 5. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2012. (XI. 27.) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.

Gyomaendrőd, 2012. ………………
…………………………….
Dr. Petríkó Attila
háziorvos

………………………………..
Várfi András
polgármester
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Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvossal feladat-ellátási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a 6.
számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi orvosi feladatok
területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvossal az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse a tárgyi
minimumfeltételekkel, a rendelő használattal kapcsolatos egyeztetést követően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a szerződés
megkötését megelőzően az előkészítési folyamatba a Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét, dr. Torma Éva
igazgató főorvosasszonyt vonja be.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
3. döntési javaslat
"Dr. Petríkó Attila Gábor részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/1. sz. alatti bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/1. sz. alatti
költségalapú bérlakást 2012. november 5. napjától Dr. Petríkó Attila Gábor háziorvos részére kiutalja 2 évre, de
maximum addig az időtartamig, amíg a 6. számú háziorvosi körzetben önálló orvosi tevékenységet végez.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

25

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási
megállapodás módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást 2007. január 01. napjától intézményi
társulás útján Mezőberény Város Önkormányzata gesztorságával 10 jelzőkészülékkel biztosítja.
Írásban kereste meg Önkormányzatunkat a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, jelezve, hogy
az intézményi társulás megállapodásával kapcsolatban a Békés megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt
tett.
A Kormányhivatal jelezte, hogy szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben
szabályozott feladatok ellátására megkötött társulási megállapodásokban rendelkezni kell a közös feladat- és
hatáskör gyakorlásának kiterjesztéséről a rendeletalkotásra. Ennek megfelelően a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátására kötött megállapodás 4. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
4.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti rendeletalkotásra is.
Továbbá a Kormányhivatal észrevételezte, hogy a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. § (4) bekezdésének f) pontjában
foglaltakat, azaz az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére irányadó eljárást.
A fentiekhez igazítva a megállapodás 9. pontja az alábbi szakasszal egészül ki.
9.) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen felszólítást követően a fizetési
határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt
hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.
A 3. pontban Mezőberény és Köröstarcsa vonatkozásában az alábbi módosításokra van szükség:
3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője, Mraucsik Lajosné a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról azt a
tájékoztatást adta, hogy a kezdetektől fogva 10 készülékkel biztosítják a szolgáltatást, mely 10 készülékre
folyamatosan van igény az időskorú egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján rászoruló gyomaendrődi
lakosok részéről, ugyanakkor a 10 készülék teljesen lefedi az igényeket. A feladatellátás folyamatos, az ellátásban
résztvevők elégedettek a szolgáltatással.
A megállapodás módosítása kockázatot nem jelent a társulásban részt vevő önkormányzatok számára, mert a
módosítással az intézmény-társulási megállapodás eleget tesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. törvényben szabályozott előírásoknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
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Döntési javaslat
"Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 378/2006. (XII. 21.) KT számú határozatával
elfogadott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
2. A megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
3. A megállapodás 4. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
4.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti rendeletalkotásra is.
4. A megállapodás 9. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
9.) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen felszólítást követően a fizetési
határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt
hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a társulási
megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

27

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerződésről szóló
Megállapodás - módosítása

Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut,
Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Kétsoprony Önkormányzatai a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében és 43.§ (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ban foglalt rendelkezések szerint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. 65.§-ában meghatározott önállóan megszervezett jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás megvalósításában, közös fenntartásában állapodnak meg.
1. A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
2. A megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
3. A megállapodás 4. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
4.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
rendeletalkotásra is.
4. A megállapodás 9. pontja az alábbi szakasszal egészül ki:
9.) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
felszólítást követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt hozzájárulást beszedni, a jegybanki
alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. valamint a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Mezőberény, 2012.augusztus
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Siklósi István

Izsó Gábor

Petneházi Bálintné

Dán Márton

Balog Imréné

Smiri László

Fekete Ferenc

Hornok Sándor

Várfi András

Petényi Szilárdné

Völgyi Sándor

polgármesterek

Módosító képviselő-testületi határozatok számai:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 467/2012.(VIII.27.) számú
határozatával jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(……….) számú határozatával
jóváhagyta.
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Kamut Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Tarhos Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Hunya Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
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Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati
társulási szerződésről

Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut,
Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Kétsoprony Önkormányzatai a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében és 43.§ (1) - (2) bekezdéseiben, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ban foglalt rendelkezések szerint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. 65.§-ában meghatározott önállóan megszervezett jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás megvalósításában, közös fenntartásában állapodnak meg.
1.) A társulás neve, székhelye:
Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli
mikrotérségi társulása (a továbbiakban: Társulás)
Székhelye: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
2.) Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. A társulási
megállapodásban rögzített feladatellátás Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Kétsoprony,
Köröstarcsa községekkel 2004. február 16. napjától folyamatos Békés, Gyomaendrőd
városokkal és Hunya, Murony, Tarhos községekkel 2007. január 1-jén kezdődik, és
határozatlan időtartamra szól. A társulási szerződést a felek határozatlan időre kötik.
3.) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
3.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
3.2. Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Képviselője: Petneházi Bálintné polgármester
3.3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: Izsó Gábor polgármester
3.4. Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Bélmegyer, Petőfi u 2
Képviselője: Dán Márton, polgármester
3.5. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kamut, Petőfi S. u. 103.
Képviselője: Balog Imréné polgármester
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
3.7. Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Murony, Földvári u. 1.
Képviselője: Fekete Ferenc polgármester
3.8. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Tarhos, Petőfi u.29.
Képviselője: Hornok Sándor polgármester
3.9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviselője: Várfi András polgármester
3.10. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Hunya, Rákóczi u. 19.
Képviselője: Petényi Szilárdné polgármester
3.11. Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
Képviselője: Völgyi Sándor polgármester
4.) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladat - és hatáskör
gyakorlásával Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületét (gesztor
önkormányzat), (székhelye: Mezőberény Kossuth tér l.) bízzák meg társuló
önkormányzatok.
A közös feladat- és hatáskör gyakorlása kiterjed a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdése szerinti rendeletalkotásra
is.
5.) A társulás célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 63.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott házi segítségnyújtás kiegészítő
szolgáltatásaként önállóan megszervezett szolgáltatási formában a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtással a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére ellátást nyújtson a
társult önkormányzatok lakosságának számára. Segítségével fenntarthatók a biztonságos
életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A fogyatékos személyek részére nyújtott
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató társulással.
6.) Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat (székhelye: Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) (a továbbiakban: Szolgálat)
Gondozási Központja (Mezőberény, Hősök u. 3. szám telephely) keretében
jelzőrendszeres házi segítségnyújtása (a továbbiakban: Szolgáltató) útján biztosítja
társuló önkormányzatok számára az 5.) pontban meghatározott feladatok ellátását.
7.) A szolgáltatás működésének rendje:
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- jelzőrendszer diszpécserközpontja Mezőberény, Juhász Gyula u. 1. szám alatti idősek
otthonában van elhelyezve, ahol a folyamatos működés biztosítja a figyelőrendszert
- gondozottakhoz kihelyezett készülékek száma: összesen: 68 db
- Békés
5 db
- Bélmegyer
4 db
- Csárdaszállás
3 db
- Gyomaendrőd
10 db
- Hunya
2 db
- Kamut
4 db
- Köröstarcsa
4 db
- Mezőberény
21 db
- Murony
2 db
- Tarhos
2 db
- Kétsoprony
4 db
- továbbá MÉCSES SZOLGÁLÓ EGYESÜLET
7 db
- A diszpécserközpont elhelyezéséhez szükséges műszaki berendezések Mezőberényben
kerültek elhelyezésre, tételes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
- Az újonnan csatlakozó Békés, Gyomaendrőd, Hunya, Murony és Tarhos települések a
készülékek beszerzését, az állami normatív támogatásból, pályázati forrásból, illetve saját
költségvetésükből biztosítják.
- Társult településeken kihelyezett egyéb szükséges eszközöket a 2. számú melléklet
tartalmazza.
- Társult települések részére a diszpécserközpont biztosítja a folyamatos figyelő
szolgálatot, és jelzés esetén értesíti az adott településen a Szolgálat által kötött megbízási
szerződéssel rendelkező házi gondozóját.
- Társult települések a rendelkezésükre bocsátott jelzőkészülék kihelyezéséről
kizárólagos joggal döntenek.
8.) A Társulás költségvetése Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
költségvetési rendeletébe épül be, ezen belül a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
intézményi költségvetésébe, a fenntartói jogokat Mezőberény Város Önkormányzata
gyakorolja. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója köt megbízási
szerződést a jelzőrendszeres szolgálatot ellátókkal, akik a társult önkormányzatok
polgármesterei egyetértésével kerülnek kiválasztásra és látják el feladataikat. A Társulás
költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg.
9.) A társulás működésének, a Társulás közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori
hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami, valamint a kiegészítő
normatív állami hozzájárulás szolgál.
A társult önkormányzatok a Társulás működéséhez, állami normatíván felül szükséges
további költségek fedezetét a központhoz kapcsolt jelzőkészülékek arányában biztosítják,
melyet havi bontásban a 4.) pontban megjelölt gesztor önkormányzat számlájára utalnak
át. Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét az éves költségvetés
során állapítják meg. A költségek viseléséről évente megállapodást kell kötni.
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A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
felszólítást követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell az elmaradt hozzájárulást beszedni, a jegybanki
alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.
10.) A társuláshoz más önkormányzatnak csatlakozni valamennyi társult önkormányzat
egyetértésével lehet. A társulási megállapodást bármely tag a saját vonatkozásában
felmondhatja a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal, melyet tartalmazó
minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell
meghozni s a társult képviselő-testületekkel közölni. Felmondás, valamint a társulás
megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során a társult
önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás
által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás
arányában kerülnek megosztásra. Egyebekben a felek a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény rendelkezései szerint járnak el.
11.) A társulás szakmai munkájáért a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
vezetője felelős. A szakmai ellenőrzést Mezőberény Város jegyzője végzi. A társulás
működését társult önkormányzatok évente egyszer, a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóban értékelik. Pénzügyi ellenőrzést Békési Többcélú Kistérségi Társulás
független belső ellenőre végzi.
12.) Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá
a Társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak
eredménytelensége esetén élnek. Vitás kérdésekben esetlegesen per útján történő
rendezése esetén kikötik a Békési Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. valamint a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Mezőberény, 2012.………………………
Siklósi István

Izsó Gábor

Petneházi Bálintné

Dán Márton

Balog Imréné

Smiri László

Fekete Ferenc

Hornok Sándor

Várfi András

Petényi Szilárdné

Völgyi Sándor

polgármesterek
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Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 572/2006.(XII.18.) számú
határozatával jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/2007.(I.17.) számú határozatával
jóváhagyta.
Csárdaszállás Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

4/2007.(I.10.)

számú

Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 121/2006.(XII.06.) számú
határozatával jóváhagyta.
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2007.(I.10.) számú határozatával
jóváhagyta.
Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 152/2006.(XII.7.)
határozatával jóváhagyta.

számú

Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2007.(I.10.) számú határozatával
jóváhagyta.
Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2007.(I.10.) számú határozatával
jóváhagyta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 378/2006.(XII.21.) számú
határozatával jóváhagyta.
Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 1/2007.(I.10.) Kt. számú határozatával
jóváhagyta.
Kétsoprony Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

37/2006.(IX.27.)

számú

1. Módosító képviselő-testületi határozatok számai:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 467/2012.(VIII.27.) számú
határozatával jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(……….) számú határozatával
jóváhagyta.
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
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Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Kamut Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Tarhos Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
Hunya Község Önkormányzati
határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

……/2012.(………..)

számú

Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……/2012.(………..) számú
határozatával jóváhagyta.
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 15. § (5)
bekezdésében az ellenőrzés évente egy alkalommal került meghatározásra. Erről a bérlőt legalább 8 nappal előbb
értesíteni kell.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt rendelet meghatározza, hogy mely
munkákat köteles a bérlő és mely munkákat köteles a bérbeadó elvégezni:
·
a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: „bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
·
ugyanezen rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja: „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.”
Az ellenőrzést ebben az évben az alábbi szempontok alapján végeztük el:
a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
az épületek állagának, műszaki állapotának felmérése,
a lakbér és közüzemi díj fizetési kötelezettség ellenőrzése
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják. Az
ellenőrzés alkalmával az is megállapításra került, hogy a lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel,
melyet az alábbiakban foglaltunk össze:
1. Költségalapú bérlakások:
Az Endrődi úti költségalapú bérlakásoknál műszaki probléma nem merült fel.
A Magtárlaposi úti bérlakásoknál a 16/3. sz. alatti bérlakásnál az egyik szoba és fürdőszoba, a 16/4. sz. alatti
bérlakásnál a lépcsőház falai penészednek.
A költségalapú bérlakások lakói lakbér és közüzemi díjfizetési kötelezettségüknek rendszerese eleget
tesznek.
2. Szolgálati bérlakások:
Az Álmos u. 11. szám alatti bérlakásnál a bejáratnál és a terasznál hullik a vakolat.
A Hősök u. 39/B. szám alatti bérlakásban a szobák falai repedezettek.
Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás nagyobbik szoba és a közlekedő falai vizesednek.
A Népliget u. 1/A. szám alatti bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne.
Az Október 6. ltp. A/2. szám alatti bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne.
A Vásártéri ltp. ¼. Szám alatti bérlakás fürdőszobájának két szélső fala és a kisszoba szélső falai
penészednek.
A Katona J. u. 54. szám alatti bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne. A lakás
előszobája és kamrája beázik, mert a palatető sok helyen el van törve, a fürdőszoba fala penészesedik.
A Fő u. 210. sz. alatti bérlakásnál az utcai ablakok műszaki állapota rossz.
A szolgálati bérlakások lakói lakbér és közüzemi díjfizetési kötelezettségüknek rendszerese eleget tesznek.
3. Szociális bérlakások:
A Vízműsor 2/E bérlakásban a szoba ablak kerete elrohadt, a falak kb. 1 m magasságban vizesednek.
A Vízműsor 2/H bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne.
A Vízműsor 2/J bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása, az áramszolgáltatás visszakötése
folyamatban – utóellenőrzés szükséges.
A Vízműsor 2/K bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne.
A Vízműsor 2/L bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne, villanydíj tarozása
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volt ebben az évben, rendezése folyamatban van - utóellenőrzés szükséges
A Vízműsor 2/N bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne, adósságkezelési
szolgáltatásban vesz rést közüzemi díjtartozás miatt, nyomonkövetés a hivatal részéről folyamatos.
A Vízműsor 2/P bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne, a falak
repedezettek.
Az Október 6. ltp. A/12 sz. alatti bérlakásban csótányok vannak, a rovarirtás a lakó feladata, a bérlői jogviszony
felmondása felfüggesztésre került, a bérlő havonta bemutatja a közüzemi díjak és lakbér megfizetését igazoló
csekkeket.
Az Október 6. ltp. B/2 sz. alatti bérlakásban csótányok vannak, a rovarirtás a lakó feladata.
Az Október 6. ltp. B/5 sz. alatti bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne,
közüzemi számlák részben kerültek befizetésre - utóellenőrzés szükséges
Az Október 6. ltp. B/6 sz. alatti bérlakás burkolatainak (fal, ajtó, ablak) festése, mázolása időszerű lenne
Az Október 6. ltp. B/11 sz. alatti bérlakás bejárati és WC ajtóinak festése, mázolása időszerű lenne, a kisszoba
ablaka rosszul záródik, víz befolyik, a fal vizesedik.
Az Október 6. ltp. B/13 sz. alatti bérlakás konyha ablaka rosszul záródik, víz befolyik, a fal vizesedik, a bérlői
jogviszony felmondása felfüggesztésre került, a bérlő havonta bemutatja a közüzemi díjak és lakbér megfizetését
igazoló csekkeket.
A szociális bérlakások lakói – egy kivétellel - lakbér és közüzemi díjfizetési kötelezettségüknek rendszerese
eleget tesznek.
A felmerült műszaki problémák a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel, mint a bérlakások kezelőjével megismertetésre
kerül, azzal, hogy a 2013-as felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe,
továbbá, hogy ahol szükséges az utóellenőrzést folytassa le, valamint hívja fel a lakók figyelmét azokra a
feladatokra, melyeknek az elvégzése bérlő kötelezettsége. Továbbá jelen ellenőrzés megállapításaiból kiindulva
szükséges lenne meghatározni a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az éves beszámolójának szempontrendszerét,
melyet a határozati javaslat tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások rendeltetésszerű használatának
ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a
bérlakások kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és egyben utasítja, hogy a 2013-as felújítási és
karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe, továbbá, hogy ahol szükséges az
utóellenőrzést folytassa le, valamint hívja fel a lakók figyelmét azokra a feladatokra, melyeknek az elvégzése a bérlő
kötelezettsége.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ét, hogy a
Képviselő-testület októberi ülésére a most elfogadott beszámoló alapján számoljon be a kezelési szerződésben
foglalt kötelezettségeinek betartásáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja továbbá a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ét, hogy
évente beszámolási kötelezettségének az alábbi szempontrendszer alapján tegyen eleget:
Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében
(műszaki és pénzügyi adatok),
Tételes kimutatás a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összegéről, részletezve az elmaradás okát,
befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási ütemtervére,
Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak
megfizetése tekintetében,
Számoljon be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett meg az esetleges elmaradások teljesítése érdekében.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 399/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy 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. Döntött arról továbbá, hogy a pályázat keretei között az A változat
(magasabb költségvetés) kerüljön kidolgozásra. A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását a Liget
Fürdő Kft. által megbízott Aquaprofit Zrt. végzi.
A pályázati anyag pontosításra került. A pályázatban elszámolható összes költség nettó 358 345 022 Ft. A pályázati
útmutató szerint a gyógyfürdők fejlesztése téma kidolgozása esetében a pályázók maximum 50 % támogatási
intenzitásért pályázhatnak, szükség van a pályázathoz további 50 % forrás biztosítására, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére tehet.
A saját erőt növeli továbbá, hogy az előkészítéshez készült három vázlatterv, összesen 935 000 Ft + 252 450 Ft Áfa
értékben, melyből 1 terv értéke elszámolható a pályázatban, összesen 280.000 Ft + 75 600 Ft Áfa összegben. Tehát
655 000 Ft + 176 850 Ft Áfa összeget nem tudunk a pályázatban elszámolni, így a nettó összeg a saját erőt növeli.
A pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatírók részére sikerdíjat kell fizetni, melynek összege az elnyert
támogatás 0,5 % + Áfa, szintén nem elszámolható a pályázatban.
Fontos továbbá, hogy a pályázat utófinanszírozású azzal, hogy 25 % előleg igényelhető, valamint meg kell jegyezni
azt is, hogy a Liget Fürdő a pályázat kapcsán Áfa visszaigénylésére jogosult, tehát a pályázatban a nettó költségek
elszámolhatóak.
Az előterjesztés mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány munkaanyagát a Képviselő-testület tagjai emailben már megkapták, a részletes szakmai tartalom és a költségvetés abban megtekinthető.
A pályázat benyújtására 2012. október 1-ig van lehetőség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg, az alábbiak szerint.

1. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, hogy utasítsa 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, „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az alábbi:
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- 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Hrsz: 1293/5
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége nettó358 345 022 Ft, melyből a pályázatban elszámolható összeg nettó 358 345 022Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás: 179 172 511 Ft, mely a pályázatban elszámolható összes
költség 50 %-a. A projekt megvalósításához szükséges, fennmaradó összeget, az összes elszámolható nettó
költség 50 %-át, tehát 179 172 512 Ft-ot valamint a pályázat előkészítése kapcsán megrendelt, a pályázatban nem
elszámolható kettő vázlatterv költségét, azaz 655 000 Ft + Áfa összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata
biztosítja a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat sikerdíja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése című, DAOP-2.1.1./J-12 kódszámú pályázat kedvező elbírálása
esetén a pályázatot készítő Aquaprofit Zrt-t sikerdíj illeti meg, melynek mértéke a pályázaton elnyert támogatás 0,5
%+Áfa. A sikerdíj kifizetését a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. saját költségvetéséből biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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1. Vezetői összefoglaló (max. 3 oldal) Munka alatt
Problémafelvetés, fejlesztési lehetőség és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid
összefoglalása.
A vezetői összefoglalóból ki kell derülnie:
Miért szükséges a projekt megvalósítása és hogyan növelhető a látogatottság, a jövedelemtermelő
képesség és a turizmus időbeni koncentráltsága hogyan mérsékelhető?
Miért kell támogatni a megvalósítást és ennek milyen haszna van a projektgazda és az állam részére?
Alszempontok:
A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszínének megjelölése
A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör
alátámasztása
A fejlesztés célcsoportjainak lehatárolása
A projekt keretében létrehozandó attrakció, vagy szolgáltatások leírása
A megvalósítás tervezett ütemezése
A projektet megvalósító szervezet bemutatása
Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása
A fejlesztés tervezett pénzügyi eredményeinek rövid összefoglalása
Fenntarthatóság bemutatása
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2. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései (max. 5 oldal)
2.1 Projektgazda bemutatása
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú vállalatként üzemelteti a Liget
Gyógyfürdőt és Kempinget, amely összesen 2,4 hektárnyi területen fekszik a több mint 14.000 fős
városban.
Főbb adatok:
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Az alapítás időpontja:
2003. július 1.
A társaság cégjegyzék száma:
04-09-005983
A gyógyászati és strand részleg összesen mintegy 2000 m2
területet foglal el, fedett uszodájával és felújított
gyógyászati részével a város meghatározó turisztikai
attrakciójává vált.
A Liget Fürdő építése önkormányzati kezdeményezésre
1959-ben kezdődött, majd 4 év múlva meg is nyitotta
kapuit. Az első jelentősebb fejlesztésre az 1990-es
években került sor, a strand medencéi felújításra kerültek
és vízforgató berendezéssel lettek ellátva. A Városi
Önkormányzat a fürdő gyógy szolgáltatásainak
1. ábra: Gyomaendrőd elhelyezkedése
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyomaendrőd
bővítésére sikeren pályázott a Gazdasági Minisztérium
Széchényi
Programjára,
a
Békés
Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz, valamint a Phare programhoz, így 2004-ben valósult meg egy új fedett
uszoda építése, valamint a korábbi gyógyászati épület rekonstrukciója, ennek keretei között
kialakításra került a balneo- és fizikoterápiás kezelő rész is, valamint egy új üzemviteli épület is helyet
kapott. A beruházás 2004. május 8-án került átadásra. A korábbi gyógyászati épület mellett
elhelyezkedő kiszolgáló épületek elbontásra kerültek, helyükön új üzemviteli épület készült. A
gyógyászati épület emeletén kaptak helyet a vendégszobák is, annak érdekében, hogy a vendégek az
esetleges gyógykezelések ideje alatt szállást is igénybe tudjanak venni a fürdőben.
A korábbiakban is már magas színvonalon működő gyógyászati tevékenységeket az átalakítás után
2004 májusában új arculattal és gyógyászati szolgáltatásokkal folytatta. Ma már működik a 2 db
termálvizes gyógymedence, 3db tangentor, 1db szénsavas kád, 1 db négyrekeszes galván kád és a 2db
fizioterápiás készülék.
A Gyomaendrődön feltörő 60,5°C -os alkalihidrogénkarbonátos termál-vizet 1960. október 11-én
gyógyvízzé minősítették. Mivel a medencék használatához 36-40°C-ra vissza kell hűteni a feltörő
vizet, ezért a fürdőt úgy alakították ki, hogy fűtése a termálvízből kinyert hővel történjen,
gázfogyasztású kazánnal rásegítve. A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régióban, az
Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia alapján a Dél-Alföldi régió országos és regionális
jelentőségű fürdői közé tartozik. Annak érdekében, hogy regionális vonzerejét megtarthassa a Fürdő,
és jövedelmezősége a jelenlegi vesztéses működésből nyereségessé váljon, szükséges a gyógyászati és
gyermekeknek szóló részleg fejlesztése.
A fürdő először önálló városi intézményként működött, majd 2003. július 1-én az önkormányzat a
fürdő működtetésére megalapította a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t. A vállalkozás 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként működik, KSH besorolása szerint 113 – korlátolt
felelősségű társaság. A 800/2008/EK rendelet I. számú melléklete értelmében nem minősül KKV-nak,
mivel a szavazati jogok legalább 25 %-át állami szerv irányítja, valamint a település lakosságszáma
meghaladja az 5000 főt. A pályázati felhívás B. pontja szerinti besorolás alapján tehát az I.
Magyarországon bejegyzett székhelyű gazdasági társaság – 1. gazdasági társaságok csoportba
tartozik.
A 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény értelmében a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek Áfa levonási
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joga van a beruházással érintett szolgáltatások tekintetében, ezért a pályázat költségvetése nettó módon
került megtervezésre.

2.2 Turisztikai tevékenység bemutatása
A Gyomaendrődi Liget Fürdő regionális turisztikai vonzerejét a gyógyvízre épített, széleskörű
szolgáltatásai és az évek óta sikeres együttműködések közösen adják.
2.2.1 Medencék
A fedett uszoda részben egy 25 x 11 m-es 18 év alatti csoportos gyógyúszásra alkalmas medence,
valamint egy gyógyvizes, élményekkel bővített lazítómedence került elhelyezésre, majd 2007-ben
pancsoló medence épült a gyermekek részére.
A Fürdő területén 6 fedett medence és hozzájuk tartozó 5 szolgáltatás várja a vendégeket:
1. Tanmedence
2. 36°C-os Gyógymedence
3. 40°C-os Gyógymedence
4. Hideg vizes merülő medence a szaunához
5. Pancsoló medence
6. Ovális alakú, élményelemekkel dúsított lazítómedence
1. oldalfalmasszázs
2. nyakzuhany
3. talpmasszázs
4. buzgár
5. jacuzzi
A fedett területen található szolgáltatásokat és medencéket az év bármely időszakában igénybe vehetik
a vendégek, a nyári időszakban pedig további 4 db külső medence is rendelkezésükre áll:
1. Úszómedence
2. 39-40°C-os Gyógyászati medence
3. Pancsoló medence
4. Strandmedence
2.2.2 Gyógyászat
A Fürdő igazi vonzerejét gyógyászati szolgáltatásai jelentik. A vendégek többsége beutalóval érkezik
a fürdőbe, a Mezőtúri kórházzal együttműködve igyekeznek természetes úton gyógyítani a betegeket.
A gyógykezelések a korábban felújított gyógyászati részlegen vehetőek igénybe így a víz alatti
vízsugármasszázs, gyógymasszázs, medencefürdő, kádfürdő és a víz alatti csoportos gyógytorna. A
gyógyfürdő szolgáltatásokkal összhangban a fürdő fizioterápiás kezeléseket is tud nyújtani az
ideérkező gyógyulni vágyó vendégek részére.
 Komplett hidro-balneoterápiás kezelések:
o vízsugár-kádak
o relaxációs fényterápiás kád
o szénsavas kádfürdő
o medencés gyógyfürdő
o víz-alatti gyógytorna
o gyógy úszás gyermekek részére
 Fizikoterápiás gyógykezelések:
o szelektív ingeráram kezelés
o interferencia kezelés
o iontoforézis kezelés
o Sonoforesis gyógyszerbevitel
o közvetlen és víz alatti ultrahangos kezelések
o kis –és középfrekvenciás kezelés
o stabil galván kezelés
o 4 rekeszes galván kezelés
o Kowarschik féle kisfrekvenciás galván kezelés
5
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o diadinamik kezelés
o oedema kezelés
o sport rehabilitáció
A fürdő és a gyógyászati részlegben fedett, egész évben nyitva tartó szolgáltatás igénybevételére van
lehetőség, ezzel igyekszik a fürdő a szezonalitási hatásokat csökkenteni, valamint nyitvatartási idejét
(H-V 9-20) is úgy alakította ki, hogy vendégkörének igényeit ki tudja elégíteni és az aktív
dolgozóknak is lehetőséget tudjon biztosítani a gyógyászat igénybevételére.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tevékenysége közé tartozik a kempingszolgáltatás is, azonban jelen
projekt tekintetében a beruházás a kempingszolgáltatást, a szoba kiadást, és a faházbérlési
lehetőséget nem érinti, így a pályázatban nem történik szálláshelyfejlesztés.

2.3. Projektek bemutatása
A Gyomaendrődi Liget Fürdő regionális versenyhelyzetének megőrzése érdekében nagy hangsúly
fektet a fejlesztésre, a folyamatos megújulásra. Vendégkörének igényeit felismerve a Fürdő vezetősége
törekszik arra, hogy minden évben változtasson a szolgáltatásain, kínálatán, új elemekkel tegye
megunhatatlanná a fürdőzés élményét.
A projektgazda által korábban végrehajtott turisztikai beruházásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
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1. táblázat: Projektgazda korábbi fejlesztései

Projekt neve:

Megvalósítás helyszíne
Megvalósítás időpontja
Megvalósítás költsége

Strandmedence, Úszóés gyermekmedence
felújítás

Gyomaendrőd Liget
Gyomaendrődi Liget Fürdő
Fürdő strand
1996-1997
3.6215.000 Ft

Forrása (saját forrás,
hitel, támogatás)

saját forrás

Célja, indokoltsága

vízforgató berendezés
beépítésével a víz
tisztántartása forgatással,
felhasznált víz
mennyiségének
csökkentése

Outputok, eredmények,
hatások

Liget Fürdő fejlesztése

víztakarékos, szép
kivitelű, legkedveltebb
medence

2002-2004
873.943.000 Ft

Bejárati ép. Blokk
Gyomaendrőd Liget
Fürdő
2004
29 182 430 Ft

Támogatás (353.841 E Ft),
saját forrás
önerő
A strand nem felelt meg a
hatályos EU szabványnak,
valamint a vendégkör
igényei azt mutatták, hogy Korszerűtlen beléptető
mind kapacitásban, mind
rendszer, lassú és
nehézkes jegykiadás
pedig kínálatban fejlődnie
kell a Fürdőnek ahhoz,
hogy regionális szerepét
meg tudja őrizni.
A projekt eredményeként a
medencék száma 3
darabbal, a szezon hossza
20 hétről 50 hétre nőtt; a
strand rész a fejlesztésnek ellenőrzött beléptetés, új
üzleti szolgáltatások
köszönhetően EU szabvány
szerinti, valamint a Fürdő
gyógyászati szolgáltatás
kínálata és kapacitása is
megnövekedett.

Beltéri pancsoló
medence
Gyomaendrőd Liget
Fürdő
2007.
8 300 000 Ft
Saját forrás

Gyógytorna szoba

Gyomaendrőd Gyomaendrőd Liget
Liget Fürdő
Fürdő Kemping
2011.

2011

2 300 000 Ft

2 500 000 Ft

Saját forrás

gyermekbarát Gyógyászati szolg.
szolgáltatás
Bővítés

családias szolgáltatás
biztosítása télen is

Kültéri tusoló

nagyobb
vendégforgalom

Saját forrás

tisztálkodási
lehetőség
korszerűsítése

kemping vendégek
komfortérzetének
növelése
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A legutolsó jelentősebb fejlesztésre közel 10 éve került sor, akkor a beruházás hatására nőtt az
árbevétel és a látogatószám is. A fejlesztés eredményeképpen új munkahelyeket teremtett a Fürdő.
A Fürdő ugyan nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, viszont az elmúlt öt évben csak önerőből tudott
beruházni, mivel a pályázati kiírások jellemzően nagyobb összegű fejlesztéseket támogattak, amelyhez
a Fürdőnek nem állt volna rendelkezésre az önereje.
Az elmúlt öt évben az alábbi három fejlesztés történt a Fürdőben:
2. táblázat: Elmúlt öt évben a Gyomaendrődi Liget Fürdőben történt fejlesztések

Projekt megnevezése

A megvalósítás
időpontja

Beltéri pancsoló medence

2007

Támogatott Támogatott projekt
projekt esetén
esetén pályázati
program neve
azonosító szám
8.300.000 Ft
önerőből valósult meg

Gyógytorna szoba

2011

2.300.000 Ft

önerőből valósult meg

Kültéri tusoló

2011

2.500.000 Ft

önerőből valósult meg

A projekt összes
költsége (Ft)

A Projektgazda személye megegyezik a Fürdő üzemeltetőjével, a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.,
mint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság szeretne
pályázni. A beruházáshoz szükséges önerő összege rendelkezésére áll, az önkormányzat kötvény
kibocsátás útján szerzett vagyon, Fürdőnek történő átadásával biztosítja a saját forrás rendelkezésre
állását.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011.évi beszámolója alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
minősül, saját tőkéjének csökkenése miatt, azonban a 2012.évben történt törzstőke emelésnek
köszönhetően a 2012.évi köztes mérlege szerint már nem tartozik a nehéz helyzetben lévő vállalkozók
közé. A pályázati útmutató D.4.1.I. pontja szerint így nem jogosult állami támogatásra, ezért a
Gyomaendrődi Liget Fürdő vezetősége Méltányossági kérelmet nyújtott be az NFÜ ROP Irányító
Hatóságához, annak érdekében, hogy a kizáró okok vizsgálatakor a 2012.évi köztes beszámolót
vegyék figyelembe.

2.4 Együttműködő partnerek
A fürdő korábbi beruházásai során hosszú távú együttműködést alakított ki a Mezőtúri Kórházzal és
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával.
Mezőtúr Városi Kórház
A Fürdő gyógyászati részének kialakítását követően, 2007. november 1-től kezdve együttműködésben
áll a Mezőtúri Kórházzal. A megállapodás értelmében a Rehabilitációs osztály vezetője felállítja a
diagnózist, majd elrendeli a szükséges kezelést a páciens részére, az érintett betegek Fürdőhöz történő
oda-vissza szállításáról a Kórház gondoskodik. A Gyógyfürdő minden hónapban számlát állít ki az
igénybe vett szolgáltatások előre megállapodott díjáról. A Megvalósíthatósági tanulmány x. számú
melléklete tartalmazza a megkötött megállapodást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A Fürdő az önkormányzattal közösen vállalta, hogy összehangolt marketing tevékenységükkel
mérséklik a szezonalitás kedvezőtlen hatásait. Az önkormányzati határozat alapján a Fürdő biztosítja a
helyi lakosság számára a szolgáltatások kedvező áron történő igénybe vételét, a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. a városi rendezvények számára helyszínként biztosítja a fürdő területét.
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3. Fejlesztési igény megalapozása (max. 15 oldal)
3.1 Helyzetértékelés (max. 4 oldal)
Infrastrukturális adottságok
A) Közlekedési infrastruktúra. Gyomaendrődön halad keresztül a 46. számú főút és a BudapestLőkösháza vasútvonal, ami egyben a IV. páneurópai közlekedési folyosó vasúti ágának részét képzi. A
város megközelíthető a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es számú főútról
Törökszentmiklós-Mezőtúr, illetve Kisújszállás-Dévaványa irányából. A fürdő a város keleti részén
(Gyomán) fekszik, megközelítése a 46. sz. fő út kőrösi holt-ág felé kivezető leágazása mentén
lehetséges. A fürdő megközelíthetősége helyi-kistérségi szinten jó, de regionális, országos és
nemzetközi viszonylatban főutak ellenére nem tekinthető a legmegfelelőbbnek, mivel messze esik az
autópályáktól.
A szilárd burkolatú utak aránya megfelel a hasonló nagyságú vidéki városok átlagának, azonban ez
csak a belterületi utakra igaz. Gyomaendrőd sajátossága a nagy külterület. A külterületi utak hossza
kb. 190-200 km, ennek kis hányada (kb. 30 km) vezet az idegenfogalom szempontjából jelentős kb.
300 víkendházhoz. Ennek a szakasznak csupán az 1/3-a szilárd burkolatú.
B) Kommunális infrastruktúra. A kommunális infrastrukturális helyzet hasonló az alföldi városok
átlagához. A város és térségének vezetékes vízellátása 96-100%-ban megoldott, a hálózat hossza 123,6
km.
A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Gyomaendrődön 76%, a közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsoltak aránya pedig több mint 90%. Gyomaendrődön üzemel szennyvíztisztító, ami a
város területén keletkező összes szennyvíz befogadására alkalmas. 2000-ben a PHARE nemzeti
beruházási programjának keretén belül helyi üzleti infrastruktúra-fejlesztésként alakították ki a
Gyomaendrőd és Vaskút regionális kommunális hulladéklerakót, amely a környező településeket is
ellátja (VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság: Háttéranyag a magyarországi területfejlesztési PHARE
programokról 2002).
C) A fürdő termál- és gyógyvízzel kapcsolatos infrastruktúrája. A városnak kedvező termálvíz adottságai vannak. A fürdő termálkútja jelenleg a fürdő vízellátását és az energetikai szükségleteit
biztosítják. A B-4/a kataszteri számú kút az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság
által minősített gyógyvíz. A gyógyvíz nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű. A víz első minősítése
1960-ban történt, a legutolsó megújító határozat 2010-ben született.
A gyógyvízzé minősített kút vízhozama 200l/perc, ezt a jövőben - szükség esetén - szeretnék
szivattyúzással megnövelni 350l/percre. Ezen kívül van 5 db hidegvizes kútja is a fürdőnek, együttes
vízhozamuk 330l. A tervezett fejlesztések vízigényét a jelenlegi kapacitások is biztosítják.
Turisztikai adottságok
A város nevét elsősorban az 1960-as években kialakult fürdőkultúrájáról ismerik. Ezen kívül híres a
gazdag halállománnyal bíró Hármas-Körös és annak holtágai, továbbá a vadállomány. A város, amely
a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás központja, kulturális rendezvények, fesztiválok
helyszíne. Az országban egyedülálló motor- és nyomdamúzeuma és a Kner Nyomda Múzeum.
A turizmus bruttó hazai termékből való részesedése - a KSH Turizmus Szatellit Számla adatai alapján
- 2007-ben 5,9%, a turizmusban foglalkoztatottak aránya pedig 8,4% volt. A város természeti
adottságai és település gyógyvize által a turizmusból származó bevételek és az ágazatban
foglalkoztatottak aránya az országos arányt meghaladja. Erre utal, hogy a városban a KSH által
regisztrált, a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő
vállalkozások száma jellemzően 75-80 db volt 2005 és 2010 között. A működő kereskedelmi
szálláshelyek száma 2011-ben összesen 11 db volt. A legnagyobb létszámot foglalkoztató turisztikai
jellegű vállalkozás maga a fürdő: 2011-ben 29 főt foglalkoztatott (x.számú melléklet)
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A turizmus komoly helyi gazdasági jelentőségét támasztják alá Gyomaendrőd vendégforgalmi adatai,
illetve a fürdő látogatottsági mutatói is. Az alábbi táblázatok az utóbbi évek vendégforgalmát
tartalmazzák.
3. táblázat: A szálláshelyek vendégforgalmának adatai Gyomaendrődön, 2006-2011

Év

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Év

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Férőhely
összesen

Férőhely,
július 31.
732
1093
1 055
1 034
1 242
1 276
Férőhely,
július 31.
299
321
425
494
483
476

Vendég összesen

Év
összesen összesen
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1 031
1414
1480
1 528
1 725
1 752

Kereskedelmi szálláshelyek
Vendég
Vendégéjszaka
ebből:
ebből:
összesen
összesen
külföldi
külföldi
5348
645
17736
2 847
5948
512
18915
1319
6082
386
21795
1 343
4784
337
18193
1 358
5286
326
16362
1 326
5598
296
20445
1 135
Magánszálláshelyek
Vendég
Vendégéjszaka
ebből:
ebből:
összesen
összesen
külföldi
külföldi
951
30
3680
130
1457
44
5418
268
1 850
231
7 634
1 340
2164
169
7241
1061
1 695
43
5 554
141
1568
83
6597
320

6 299
7 405
7 932
6 948
6 981
7166

Vendégéjszaka összesen

ebből: Külföldiek
ebből: Külföldiek
összesen
külföldi
aránya
külföldi
aránya
675
556
617
506
369
379

10,7%
7,5%
7,8%
7,3%
5,3%
5,3%

21 416
24 333
29 429
25 434
21 916
27042

2 977
1 587
2 683
2 419
1 467
1 455

13,9%
6,5%
9,1%
9,5%
6,7%
5,4%

Forrás: KSH
A település szálláshelyein 2011-ben több mint 7100 vendéget regisztráltak, aminek csaknem 95%-a
belföldi. A vendégek 27000 vendégéjszakát töltöttek el a településen.
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2011-ben mintegy 20 500 db volt, ami
az összes éjszaka több mint 75%-a.
A magánszálláshelyek még a férőhelyek 27%-át adják, részesedésük a vendégszámból 22%-os, a
vendégéjszaka-számból 24%-os volt. A vizsgált időszakban a férőhelyek száma lassan bővült, a
vendégszám és a vendégéjszaka-szám nagyjából változatlan maradt.
A vendégforgalom szezonalitását a vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának a havi
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szintű eloszlásával lehet a legjobban kifejezni. A KSH adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyek
vendégszámának 2011-es havi szintű eloszlásából kiderül, hogy a legmeghatározóbb a nyári időszak
(június, július és augusztus): a vendégek 60%-a ekkor szállt meg Gyomaendrődön. Ez a szezonalitás
nagyon jelentősnek mondható, így figyelembe kell venni a turisztikai fejlesztések célrendszerének
megalapozásánál.
2. ábra: A belföldi, és külföldi vendégéjszakák megoszlása 2011-ben Gyomaendrődön

Forrás: KSH
A tervezett turisztikai fejlesztés a Gyomaendrődi Liget Fürdőben valósul meg (a jelenleg is
működő létesítmények így a tervezett fejlesztéshez legközvetlenebb módon kapcsolódó
attrakciókat jelentik).
A város fürdője Liget-fürdő a Hármas-Körös természetvédelmi területén, az Erzsébet Ligetben, szépen
parkosított környezetben található. A fürdő hírnevét a gyógy- és termálvíz jótékony hatásai mellett
egyedülálló környezetének köszönheti. Négy évtizedes működés után 1994-95-ben rekonstrukciós
munkák eredményeként az 50 méteres, változó vízmélységű strandmedencét vízforgatóval látták el és
burkolatát felújították. Ezt követően 1998-ban az úszó- és a gyermekmedence kapott korszerű
vízforgató berendezést és megújult burkolatot. 2002-2004 között a fürdőben a strand rész EU való
szabványoknak megfelelő fejlesztése valósult meg mintegy 874 millió Ft értékben. A vendégszámban
megmutatkozó tapasztalat, hogy a fejlesztések stabilizálták a város turizmusban betöltött kedvező
pozícióját, növelték a vendégforgalmat és a fürdő látogatottságát.
4. táblázat: A Gyomaendrődi Liget Fürdő belépőinek kerekített száma 2000-2011 között*

Év

Látogatók
száma
80 000
81 000
75 000
78 000
60 000
115 000

Év

Látogatók
száma
123 000
132 500
142 000
132 902

2000
2006
2001
2007
2002
2008
2003
2009
2004
2010
116 588
116 137
2005
2011
*2006-től a kiadott karszalagok száma. Forrás: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. adatszolgáltatása
2011-ben a látogatószám pontosan 116 137 fő volt. A legtöbb vendég a fürdőt június-augusztus között
keresi fel (15-25 ezer fő), a belépők száma ebben az időszakban a többi hónap értékének akár 8-10szeresére is növekedhet.
Fürdő szolgáltatások
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A fürdő téli–nyári üzemű, egész évben folyamatosan nyitva tart naponta 9–20 óráig. A nyári szezon
május 01–szeptember 30-ig terjed, a négy külső medence kizárólag ebben az időszakban üzemel.
A fedettfürdőben egy tanmedence, két gyógymedence, egy pancsolómedence, egy lazítómedence
valamint a szauna hidegvizes merülő medencéje található. A fürdő kültéri medence állományát egy
úszómedence, egy gyógyászati medence, valamint egy pancsoló- és egy strandmedence képzik.
Gyógyászati tevékenység
A gyógyászati részben gyógymasszázs, 3 db tangentor, szénsavas kád, négyrekeszes galván valamint 2
db gyógyvizes ülőmedence vehető igénybe. Az épületen belül ülőfürdős medencetér négyrekeszes
galván, valamint 2 db melegvizű ülőmedencével, kádfürdő helyiség, masszázs helyiség és orvosi
rendelő szolgálják a gyógyászati tevékenység ellátását, amely kevés, hagyományos kezelési típusból
áll. Az igénybe vehető kezelések a 3 db tangentort, a szénsavas kádas fürdőt, a gyógymedencéket, a
gyógymasszázst és a víz alatti csoportos gyógytornát foglalják magukba.
A gyógyászati részlegben igénybe vehető szolgáltatások színvonalának tekintetében megállapítható,
hogy a fedett gyógyászati részleg két ülőmedencéje minden szempontból korszerűsítésre szorul. A
medencék 47 éve készültek, burkolatuk repedezett, hidraulikailag elavultak. A kádas fürdő régi típusú
ugyan, de megfelelően funkcionál. Ugyanez mondható el a csoportos víz alatti tornának helyet adó
medencéről is. A két vízsugármasszázs és a gyógymasszázs feltételei a berendezéseket, felszereléseket
tekintve jónak mondhatók, a kezelésekhez szükséges körülmények megfelelőek a hazai színvonalat
alapul véve.
A régióban és a kistérségben a fürdő meghatározó szerepet tölt be. A népszerűségét elsősorban magas
színvonalú szakmai tevékenységével érte el. A gyomaendrődi Liget-fürdő valamennyi hazai szakmai
szövetségnek, így a Magyar Fürdőszövetségnek, a hozzá tartozó kemping kapcsán a Magyar
Kempingszövetségnek, és a Dél-alföldi Fürdők Egyesületének is alapító tagja. Tevékeny
közreműködésének eredménye többek között a hazai és nemzetközi piacokon való ismertsége.
A Liget Gyógyfürdő jelenlegi kínálatát részletesebben az 5. fejezetben mutatjuk be.
A város és fürdője a Körös-Maros Nemzeti Park mellett fekszenek. Meghatározó természeti elemet és
egyben jelentős vonzerőt jelentenek a Körös-holtágak, amelyekből a város közigazgatási határain
belül, részben közvetlenül a fürdő mellett 12 db található. A környék gazdag halászati és vadászati
lehetőségeket kínál (jelentős nyúl, fácán és őzállomány), alföldi viszonylatban élénk a térség vadászati
turizmusa. Természeti adottságai (puha- és keményfás ártéri és ligeterdők, valamint a szikes pusztákra
jellemző növények) a rekreáció fokozása szempontjából szintén meghatározóak.
A projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszó helyzet, folyamatok
A fürdő gyógyvize által jó hírnévvel rendelkezik, ami az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek
eredményeként jelentős vonzerőt tud kifejteni egészségturisztikai vonatkozásban. A vendégforgalom
erősen szezonális, ezért erősíteni kell a szezonalitás csökkentése irányába ható és már bevált
szolgáltatásokat (pl. gyógyászat). A gyógyászatra épülő szolgáltatások száma magas, a szakképzett
munkaerő száma jelentős, amire bátran lehet építeni. A szolgáltatási rendszer fejlesztésénél eddig kis
hangsúlyt kapott a gyermekvilág kialakítása, pedig a gyermekes családok megjelenése a fürdőben
esetenként több belépőt jelent, illetve megfelelő szolgáltatások esetén (pl. családbarát szolgáltatások,
babatorna stb.) kevésbé szezonális vendégkörről van szó.

3.2. Kereslet-kínálat elemzés
Keresletelemzés
2011-ben a gyomaendrődi Liget Fürdőt több mint 115 000 fürdővendég kereste fel. A 2000-es évek
elejéhez képest (a fejlesztések hatására) ez a szám jelentős növekedést mutat, azonban a 2007-2009
közötti időszaktól kissé elmaradtak az elmúlt évek vendégforgalmi adatai (. ábra).
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3. ábra: A Gyomaendrődi Liget Fürdő belépőinek száma 2000-2011 között

Forrás: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. adatszolgáltatása

A fürdő látogatottsága erős szezonalitást mutat. 2011-ben például az összes látogató 61%-a a nyári
hónapokban volt a fürdő vendége. Így ezekben a hónapokban naponta átlagosan kb. 400-450
fürdővendég van, míg az év többi részében ez a szám 95. Ez természetesen szorosan összefügg a
strandi szezonnal, mivel a fürdő nagy kiterjedésű kültéri medencékkel rendelkezik.
Keresleti oldalon a gyógyászati vendégek számában kevésbé jelenik meg a szezonalitás, mint a többi
fürdővendég esetében, bár esetükben is kiemelkedik a június-július-augusztus hónapok vendégszáma
(. ábra). Ennek megfelelően a téli hónapokban a gyógyvendégek stabil alapját jelentik a fürdő
látogatottságának. A tervezett fejlesztések eredményeképpen a gyógyászati részleg nagymértékben
bővül, ezért a jelenlegi trendek alapján a szezonalitás csökkenése prognosztizálható: a nagyobb
kapacitású gyógyászati részleg szolgáltatásait várhatóan minden évszakban nagy számban veszik majd
igénybe a vendégek.
4. ábra: A fürdővendégek és TB-kezelések (gyógyvendégek) száma 2011-ben havi bontásban

Forrás: Liget Fürdő adatszolgáltatása

Tervezett fejlesztések
A fürdőben tervezett fejlesztések minden korcsoport számára az eddigieknél komplexebb kínálatot
jelentenek, legnagyobb mértékben pedig a gyógyászati részleg és a gyermekvilág kapacitása és
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szolgáltatáskínálata bővül.
A gyomaendrődi Liget fürdő fejlesztésének fő fókusza a gyógyászati részleg és ehhez kapcsolódó
szolgáltatások bővítése. A gyógyászat iránti kereslet napjainkban is stabil és nagy arányú (kb. 1/3 a
részesedése fürdő bevételeiből). Együttműködés van a Mezőtúri Városi Kórházzal, ahonnan a
kezelésre utalt betegek rendszeres vendégei a fürdőnek. A gyógyászati rész kiemelt jelentőségét
mutatja továbbá, hogy az OEP által támogatott mind a tíz féle gyógykezelést elvégzik a Fürdőben.
A fürdőfejlesztés második pillére a gyermekvilág bővítése, amely a mintegy 50 m2-es vízfelületével
elsősorban a 0-10 éves korosztály igényeit hivatott kielégíteni, és természetesen ehhez kapcsolódva a
gyermekek kísérői számára is megfelelő infrastruktúrát biztosít.
Vendégkörök
A vendégköröket a fürdőbelépők alapján (éves karszalag-fogyások) határozzuk meg. Ez, illetve a
versenytárs-elemzés (lásd a kínálatelemzésnél, alább) alapján láthatóvá válnak azok a lehetőségek
(gyakorlatilag piaci rések), amelyek a pályázat célcsoportjait adják.
5. táblázat: A Gyomaendrődi Liget Fürdő látogatóinak megoszlása 2011-ben

Látogatószám
(2011)
Csoportos
Családi
Fürdő
Gyógyászat
Kemping
Helyi lakos, bérletes

Összes
13 322
136
55 164
34 851
985
11 679

Összesen

116 137

Forrás: Liget Fürdő adatszolgáltatása

Elsődleges vendégkör: Jelenleg bevételek és belépők száma alapján azok a fürdővendégek jelentik az
elsődleges vendégkört, akik a gyógy- és termálvizes, illetve strandi szolgáltatásokat veszik igénybe. A
környéken levő fürdőknek is jellemzően ez az elsődleges (esetenként szinte kizárólagos) vendégkörük.
Másodlagos vendégkör: Jelenleg a gyógyvendégek jelentik a második legjelentősebb vendégkört (a
TB kezelések száma az összes fürdőbelépőhöz viszonyítva 30%-os súlyt képvisel, tehát kb. 1/3 része a
látogatóknak gyógyvendég). A környék fürdőiben is jellemzően ez a másodlagos vendégkör, de nem
képvisel ilyen magas arányt, illetve esetenként - ahol nincs gyógyászat - ez hiányzik.
6. táblázat: A fürdővendégek és TB-kezelések (gyógyvendégek) száma 2011-ben havi bontásban

2009

Gyógyászati vendégek
(fő)
35257

TB Kezelés-szám
(db)
64175

2010

39228

64028

2011

27367

34851

Év

Forrás: Liget Fürdő adatszolgáltatása

A 2001-es évi vendégszám csökkenést a 2011-es évben történt törvény változások miatt a beléptetés
kedvezőtlen változása és a 2010-ben bevezetett rövidített kezelési nyitva tartás (9-16 óráig) annak
ellenére erős visszaesést okozott, hogy a Fürdő a 2011-es évben már a vendégek igényei szerint
alakítottak ki a gyógyászati kezelések igénybe vételi idejét (9-20h).
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Célcsoportok
Elsődleges célcsoport
A gyomaendrődi fürdő nagy hangsúlyt helyez a gyógyászatra, ennek a fejlesztését a korábbi
beruházások sikerei visszaigazolják. A gyógyászati vendégek - összehasonlítva a versenytársakkal kimagasló arányt képeznek jelenleg is a fürdőlátogatók körében. A gyógyászat további fejlesztésének
lehetősége különösen fontos a következők miatt:
- a gyógyvendégek tartózkodási ideje hosszabb, mint a wellness vendégeké;
- a gyógyvendégek költési hajlandósága jellemzően magasabb;
- a külföldi vendégek döntő hányada gyógyturista;
- a már meglévő gyógyászati infrastruktúra megalapozza a gyomaendrődi gyógyászat jó hírnevét, ezért
más régióban fekvő kórházzal (Mezőtúr) is van együttműködési megállapodás;
- a fürdő megyei szinten is fürdőgyógyászati központtá szeretne válni, ehhez szükséges a további
fejlesztés.
A fentiek miatt a fejlesztés elsődleges célcsoportja a gyógyvendégek köre.
Másodlagos célcsoport
A másodlagos célcsoport az elsődleges vendégkör olyan speciális része, amelyek számára a fürdő
infrastrukturális és szolgáltatási rendszere nem megfelelően kiépített és egyben a versenytársak
esetében is hiányos. A gyomaendrődi fürdő termálvízre alapozott, illetve strandi szolgáltatásai jelenleg
a felnőtt korosztály, illetve a 14-18 évesek igényeit kielégítik. Ugyanakkor a szolgáltatások köre és
színvonala nem megfelelő a gyermekek (és így a gyermekes családok) részére. Ez azért különösen
nagy probléma, mivel a fürdővezetés becslései szerint ez a csoport jelenleg is a belépők valamivel
több mint 10%-át adja.
7. táblázat: 0-14 éves korosztály aránya 2011-ben

Látogatószám
(2011)

Összes

Csoportos
Családi
Fürdő
Gyógyászat
Kempingből belépő
Helyi lakos, bérletes
Összesen

13 322
136
55 164
34 851
985
11 679
116 137

A
vendégkörből
A vendégkörből a 0-14
a 0-14 éves
éves korosztály becsült
korosztály
aránya
becsült
létszáma
10%
1332
35%
48
15%
8275
1%
349
15%
148
20%
2336
11%
12486

Forrás: Liget Fürdő adatszolgáltatása

A tervezett fejlesztések következtében a másodlagos célcsoportot a gyermekes családok jelentik
majd. A gyermekvilág fejlesztését alátámasztja azon fürdők sikeressége, akik erre korábban nagy
hangsúlyt fektettek (pl. a budapesti Aquaworld, Bükfürdő, alsópáhoki Kolping Hotel and Spa Resort,
Kehidakustány, de említhető az ausztriai Lutzmannsburg is). A térségben az elsődleges versenytársak
között ilyen jellegű fejlesztés az utóbbi években nem történt.
A tervezett attrakció potenciális látogatói:
- a fürdő megőrzi a jelenlegi látogatóit, vendégkörét
- a vendégkörön belül növekszik a gyógyvendégek száma és aránya; nő a TB kezelésszám;
- a vendégkörön belül növekszik a 0-14 év közöttiek, illetve a családosok száma és aránya.
A tervezett technológiai és szolgáltatásbővítő fejlesztések megvalósulása esetén tovább növekedhet a
fürdő vonzereje mindkét célcsoport számára.
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A célcsoportok jellemzői, igényei, elvárásai
1. Motiváció
Elsődleges célcsoport. A vendégek motivációja elsősorban maga a gyógyvíz jótékony hatásainak
kihasználása, a gyógyulás reményében a gyógyászat igénybevétele.
Másodlagos célcsoport. A vendégek motivációja elsősorban a gyerekek számára a
fürdőszolgáltatások sokszínűsége, valamint a családosok számára a család- illetve bababarát
szolgáltatások igénybe vételének lehetősége.
2. Korcsoportok szerinti megoszlás
Elsődleges célcsoport. Jellemzően közép és idősebb korú felnőttek, akik elsősorban rekreációs és
megelőzési céllal veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait. Motivációjuk alapját a gyógyulni akarás,
illetve az egészségtudatos, aktív életvitel határozza meg. Döntésüket a kúra minősége és ára, valamint
az elérhetőség is befolyásolja. Tartózkodási idejük hosszabb – egy kúra átlagosan 2-3 hét– de
jellemzően a TB által finanszírozott kezeléseket veszik csak igénybe.
Másodlagos célcsoport. A másodlagos célcsoport a családosok, gyermek(ek)kel. A csoport kb. fele
jellemzően fiatal felnőtt (szülők), másik fele 18 éven aluli, döntően gyermekkorú. A kísérők lehetnek
nagyszülők, ill. egyéb rokonok is, de fürdőn belüli szolgáltatás-igénybevételük a szülőkéhez hasonló.
3. A célcsoportok megoszlása csoportos, családi, egyéni turisták szempontjából
Elsődleges célcsoport. Gyógykúrájukra jellemzően egyénileg érkeznek.
Másodlagos célcsoport. Családos látogatók, ahol a kísérő jellemzően szülő, kis részben lehet
nagyszülő vagy más kísérő.
4. Turistákat kibocsátó területek meghatározása (régión belüli, régión kívüli, külföldi küldő
ország szerint)
A fürdő üzemeltetője 2005-2011 között két évente kérdőíves felmérést készített a vendégkör jobb
megismerése és a jövőbeli fejlesztések tervezése céljából. A kérdőívek eredményei alapján a vendégek
többsége helyi (30-40%), vagy Gyomaendrőd szűkebb térségéből érkezik. Jelentős a Gyomaendrődről
elszármazottak aránya is, akik rokon- vagy barátlátogatás céljából történő hazalátogatásuk alkalmával
igénybe veszik a fürdő szolgáltatásait. A belföldi vendégek összesen több mint 90%-át adják az összes
látogatónak. Külföldi vendégek aránya 5-10% körüli, közülük a lengyelek, csehek, németek,
hollandok, és újabban romániaiak (románok és magyarok vegyesen) képviseltetik magukat nagyobb
számban a Liget fürdőben. Az elmúlt évek során a külföldi vendégek egyre alacsonyabb arányban
jelentek meg a fürdő vendégei között, ez visszatükröződik a települési vendégforgalom-adatokból is
(lásd: 3.1. fejezet). A másodlagos vendégkört megcélzó tervezett gyógyászati kapacitás- és
szolgáltatásbővítés várható eredménye – az Európai Unió által elősegített betegmobilitással együtt – a
külföldiek arányának növekedése lehet, a következő 5 év során arányuk ismét meghaladhatja a 10 %ot.
Elsődleges célcsoport. Jellemzően helyiek, illetve Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyei beutaltak.
Emellett körükben jelentős a külföldiek aránya (15-20%).
Másodlagos célcsoport. Ők jellemzően helyiek, illetve a szomszéd településekről, városokból
(Mezőtúr, Túrkeve, Dévaványa, Szarvas, Mezőberény) érkezők.
5. A potenciális használókra ható legfontosabb trendek és azok várható alakulása
Elsődleges célcsoport. A gyógyászati rész iránti növekvő kereslet prognosztizálható a gyomaendrődi
fürdő esetében. Ennek különös lökést adhat az, hogy az Európai Unió egyre inkább elősegíti a határon
átnyúló betegmobilitást (lásd pl.: 2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásokra
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről; 883/2004/EK rendelet és módosításai a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról stb.) Az egységesítés iránya az, hogy minden EU tagállam állampolgára
gyógyászati beutalóját szabadon használhatja fel az Unió összes országában. Ebben a rendszerben a
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magyar fürdők jelentős vendégtöbbletre számíthatnak, hiszen a kiváló minőségű gyógyvíz és az
alacsonyabb hazai árszínvonal, azaz az európai viszonylatban kimagaslóan jó ár-érték arány
előreláthatólag sok nyugat- és észak-európai gyógyvendéget vonz. Összefoglalva megállapítható, hogy
a határon átnyúló mozgások megélénkülésével, a külföldi gyógyvendégek vonzása lehet az egyik fő
kitörési pontja a gyomaendrődi Liget fürdőnek is.
Másodlagos célcsoport. A kisgyermekes családok főként az élményfürdőket keresik. Döntésüket a
gyermekek igényei határozzák meg, így a célcsoport motivációja arra épül, hogy az adott úti cél
rendelkezik-e minél több, gyermek- és családbarát szolgáltatással, ahol a család minden tagja jól
érezheti magát és tartalmas szórakozást talál. A célcsoportnak nagy igénye van a fürdőzést kiegészítő
egyéb szolgáltatásokra is (pl.: játszóház, gyermekprogramok, szabadidős programok stb.). A szülők
egyéb kiegészítő wellness szolgáltatásokat vesznek igénybe.
A fejlesztések eredményeként a kisgyermekes családok adják a strand- és fürdővendégek gerincét,
stabil vendégkörnek tekinthetők a jövőben. A kisgyermekes szülők szabadidő-eltöltés helyszín
választásakor a fő szempont, hogy gyermekbarát legyen a helyszín, a jelenleg tervezett gyomaendrődi
fürdőfejlesztés – gyógyászat mellett – fő attrakciója a gyermekvilág nagymértékű, színvonalas
fejlesztése és szolgáltatásbővítése lesz. A gyermek célcsoport megnyerése kétszeres erejű: a
kisgyermekkel felnőtt kísérő, szülők is érkeznek, tovább növelve a belépőszámot.
Kínálatelemzés
1. Jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása
Fürdő-szolgáltatások
A fürdő szolgáltatásainak vizsgálatából megállapítható, hogy jelenleg jellemzően a felnőtt és az
idősebb korosztály igényeire építenek. 2011-ben az eladott jegyek 47%-a felnőtt-, 53%-a pedig
kedvezményes (gyermek, diák, nyugdíjas) volt (Forrás: Liget Gyógyfürdő, 2011). A gyógyfürdő
kínálatát és az ahhoz illeszkedő szolgáltatásokat az 5. fejezetben mutatjuk be részletesebben, ahol az új
szolgáltatok is megjelennek már (x.táblázat).
A szolgáltatások fejlesztésével és bővítésével a fürdőnek célja mindkét célcsoport (gyógy vendégek és
családosok) számának a növelése.
Szálláshely-kínálat
A város szálláshely-kínálata megfelelőnek mondható, az elmúlt években lassú bővülés zajlott le a
szálláshelyek számában. Tekintettel arra, hogy a vendégek többsége helyi vagy az 50 km-es körzetből
érkezik, a fürdő környezetében a fürdő kapacitásának megfelelő szálláshely-kapacitás jelen van. A
szálláshely-kínálat adatait az alábbi ábra szemlélteti, a kínálathoz tartozó vendégforgalmi adatokat a
3.1. fejezet mutatta be részletesen.

17

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

DAOP-2.1.1/J-12


5. ábra: Gyomaendrődön hivatalosan bejelentett szálláshely kapacitás 2006-2011

Forrás: KSH

A KSH statisztikai adatai alapján 2011-ben 2 szálloda (Körös Hotel, Hárs Thermál Hotel), 5 panzió, 2
kemping, 3 közösségi szálláshely (turistaszálló+ifjúsági szálló) volt a településen. Gyomaendrőd
önkormányzatának honlapján továbbá 4 vendégház, 5 falusi szálláshely valamint 32 fizető vendéglátó
szálláshely reklámhirdetése lelhető fel.
A külföldi vendégek elsősorban a szállodai és a panziós szolgáltatásokat kedvelik, a belföldiek
körében a vendégházakban, panziókban, kempingekben való elhelyezés a legkedveltebb. A
kereskedelmi szálláshelyek és a férőhelyek száma várhatóan tovább nő majd, míg a
magánszálláshelyek esetében enyhe csökkenés prognosztizálható.
Versenytárselemzés
A versenytársak meghatározásának kiindulási pontját a területi lehatárolás és a vizsgált fürdők
jelentősége (nemzetközi, regionális, helyi és lokális vonzással rendelkező fürdők) képezte. A kutatás
során figyelembe vettük, hogy a vizsgált fürdők szolgáltatási rendszerében mennyire hangsúlyosan
jelennek meg a gyógyászati-, illetve a gyermekek és családosok számára kiépített élményorientált
elemek.
Gyomaendrőd regionális jelentőségű fürdő (lásd: Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia,
2007). Földrajzi fekvésénél fogva versenytársat az Észak- és Dél-alföldi régiókban egyaránt találunk.
Elsődleges versenytársak azok a fürdők, amelyek a megyén belül, illetve a megyehatáron túl, de
Gyomaendrőd közvetlen szomszédságában helyezkednek el. Ez alapján elsődleges versenytársnak
Békés, Békéscsaba, Dévaványa, Mezőtúr, Szarvas, Mezőberény és Túrkeve fürdői tekinthetők.
Ezek a fürdők mind a gyógyászat, mind a strand és wellness szempontjából versenytársak.
Látogatószámuk Békéscsaba kivételével kisebb, de vizük jellemzően jó, általában egész évben
működnek, nyitottak a gyógyászat irányába is. Ráadásul - mint látni fogjuk - Szarvas és Békéscsaba
szálláshelyi vendégforgalma jelentősebb Gyomaendrődnél.
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6. ábra: Versenytársak elhelyezkedése

Forrás: Google Maps

A nemzetközi vendégforgalom és a gyógyászat szempontjából elsősorban a Romániából és Szerbiából
érkező vendégkör tekintetében tekinthető versenytársnak Hódmezővásárhely, Orosháza, Gyula és
Makó. Ezek a fürdők másodlagos versenytársak, mivel elsősorban egy bizonyos vendégkörrel
kapcsolatosan (elsősorban a gyógyvíz által motivált vendégek esetében) lép fel versenyhelyzet.
Wellness esetében ezekkel a fürdőkkel alaphelyzetben nem tud és nem is akar Gyomaendrőd
versenyezni, de egy-egy szegmensben (pl. a megcélzott gyermekbarát fejlesztések terén) van lehetőség
erre is (ebben az esetben persze nem is szabad elmenni a "zajos" wellness-ágak irányába).
Elsődleges versenytársak
Békés: a Békési Gyógyfürdő és Uszoda szolgáltatásainak legnagyobb részét különféle gyógykezelések
teszik ki. Látogatóinak száma 50-60 ezer fő évente.
Békéscsaba: szolgáltatási rendszere széleskörű és minden korcsoport számára kikapcsolást nyújt. Az
igénybe vehető szolgáltatások legnagyobb része wellness és egészségmegőrzési típusba sorolható. A
fürdő látogatóinak száma 2010-ben 268 ezer fő volt.
Dévaványa: szolgáltatási rendszere az eddig említett fürdőkhöz képest kevésbé kiépített, így ezek
alapján vonzáskörzete inkább lokálisnak mondható, amit látogatottsági száma is alátámaszt: az utóbbi
években a látogatók száma rendre 10-15 ezer fő között változott.
Mezőtúr: a település tanuszodája és strandja és az erre épülő szolgáltatások gyakorlatilag helyi szinten
fejtenek ki hatást. Látogatószáma 50 000 fő körüli.
Szarvas: Gyógyászati kezeléseivel és uszodájával minden célcsoport fele nyitott, azonban
szolgáltatási rendszere nem széleskörű, így vonzereje főképp lokális szintű. Látogatószáma 50 000 fő
körüli.
Túrkeve: a fürdő szolgáltatási elemi minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtanak, a legtöbb
19

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

DAOP-2.1.1/J-12


ilyen elem a gyógyászathoz köthető. Látogatószáma 65 000 fő/év.
Mezőberény: a fürdő szezonálisan működik, elsősorban strandfürdőként funkcionál. Látogatószáma
40 000 fő/év.
Másodlagos versenytársak
Hódmezővásárhely: a fürdő által nyújtott szolgáltatások döntően a fiatal családos- és a
középkorosztályt célozzák meg. A fürdő növekvő népszerűségét alátámasztja, hogy 2005-2010 között
a látogatószáma több mint kétszeresére növekedett (jelenleg kb. 380 ezer fő).
A Gyulai Várfürdő által nyújtott szolgáltatások szintén széleskörűek, és gyakorlatilag minden
célcsoport számára képesek kikapcsolódást nyújtani. Szolgáltatási rendszere azonban nagyobb
hányadban a közép-, és idősebb korosztály igényeire építkezik, amit erősít a fürdő környezete is
(Almásy-kastély és környező parkja). Látogatóinak száma az utóbbi években folyamatosan
meghaladta a 700 ezer főt.
Makó gyógyfürdője: regionális jelentőségű és Dél-alföldi régión belül autópályán is könnyen
megközelíthető. Szolgáltatási rendszere teljes körű, ám üzemeltetési költségei magasak. A fürdő
látogatóinak száma 2012-ben várhatóan meghaladja a 200 ezer főt.
Gyopárosi Gyógy-, Strand- és Élményfürdője: szolgáltatási rendszere szintén komplexnek
mondható, a fiatal és az idősebb korosztályokra egyaránt erősen épít. 2010-ben a fürdő látogatóinak
száma több mint 200 ezer volt.
8. táblázat: A konkurens települések és Gyomaendrőd kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó adatai
2011-ben

Település

Békés
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Gyula
Hódmezővásárhely
Makó
Mezőberény
Mezőtúr
Orosháza
Szarvas
Túrkeve

0
11 653
5 302
56 291

Külföldi
vendégéjszakák száma a
kereskedelm
i
szálláshelyeken (db)
0
5 070
1 135
15 589

3 360

10 232

12 682

20 298

4 319
0
0
3 433
503
2 258

3 318
0
0
15 124
16 081
1 117

5 289
0
0
8 345
1 099
1 5251

6 923
0
0
33 284
39 485
33 75

Vendégek
száma
a
kereskedelmi
szálláshelyeken (fő)

Vendégéjszak
ák száma a
kereskedelmi
szálláshelyeke
n (db)

0
14 193
5 598
61 744

0
37 484
20 445
238 735

Külföldi
vendégek
száma
a
kereskedelmi
szálláshelyeken (fő)
0
25 40
296
5 453

13 592

32 980

7 637
0
0
18 557
16 584
6 557

12 212
0
0
41 629
40 584
8 694

Belföldi
vendégek
száma
a
kereskedelmi
szálláshelyeken (fő)

Belföldi
vendégéjszakák száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken (db)
0
32 414
19 310
223 146

A szálláshelyek kereskedelmi vendégforgalmi adataiból látható, hogy Gyomaendrőd erős versenynek
van kitéve. Amelyik versenytárs rendelkezik szálláshellyel, ott a férőhelyek száma mindenütt
nagyobb, mint Gyomaendrődön. Ugyanakkor a Liget Fürdő kedveltsége miatt a vendégéjszakák
számában megelőzi Túrkevét és Makót (2012-ben Makó biztosan "veri" Gyomaendrődöt az átadott
fürdőfejlesztésnek köszönhetően). Kevés a külföldi vendég is a lehetőségekhez (a régióban
megforduló külföldiekhez) képest. Megalapozott tehát az igény arra, hogy olyan szolgáltatásokat kell
fejleszteni, amelyek növelik a vendégéjszaka-számot, illetve a versenytársaktól eltérő szolgáltatásrendszerre építenek. A versenytárs-elemzés alapján ezek a szolgáltatások elsősorban a gyógyászat,
illetve a családbarát szolgáltatási szegmensben keresendők.
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Nyújtott szolgáltatások
Elsődleges versenytársak
Strandfürdő
Gyógyfürdő
Szauna
Uszoda
Gyógykezelések: gyógyvizes kádfürdő, orvosi
Békési Gyógyfürdő és
gyógymasszázs, víz alatti zuhany, gyógytorna,
Uszoda
elektroterápia, hidrogalván, gyógyúszás, szelektív
ultrahang,
mikrohullám,
elektromágneses
kezelések, szénsavas fürdő.
Egyéb szolgáltatások: fodrászat, italautomaták,
büfé
50 méteres uszoda
élmény medence a tanmedencével és az óriás
csúszdával
gyógyvizes termál medencék
gyermek medence
sportpályák (strand röplabda, lábtangó)
kisgyermekek részére játszópark
szauna, nedvesgőz-kamra
Árpád
Gyógyés Külön térítés ellenében igénybe vehető egyéb
Strandfürdő
- szolgáltatások: pedikűr, manikűr, fodrász,
kozmetika, hideg-meleg ételt biztosító büfék
Békéscsaba
Egészségmegőrző szolgáltatások (külön térítés
ellenében):
gyógy-masszázs,
víz
alatti
sugármasszázs, vízi torna, szolárium, infrakabin,
TB által finanszírozott kezelések (külön térítés
ellenében, orvosi rendelvényre): gyógyvizes
gyógymedence, orvosi gyógy-masszázs, víz alatti
sugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna,
csoportos gyógy-úszás 18 év alatt

Célcsoport

diákok
A fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

Dévaványai strandfürdő

Medencék
gyógyvizes medence
Úszó- és tanmedence
Gyógyfürdőszolgáltatás és elektroterápiás kezelés
Masszázs (aromás tonizáló, sakaltalanító,
alakformáló masszázs, forró lávaköves masszázs.

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

Mezőberényi
fürdő

Medencék száma: 4;
gyógymedencék (2db)
pancsoló,

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok

Kálmán-

Ár-érték arány

normál felnőtt napi
belépő jegy ára: 625
Ft
a
szolgáltatások
hiányossága
miatt
közepes
ár-érték
arány

normál felnőtt napi
belépő jegy ára:1700
Ft

Erősségek

Gyengeségek

kiváló gyógyvíz
több évtizedes hagyomány
helyiek számára vonzó
mérsékelt árak

kevés medence
szűkös kapacitás

Széleskörű gyógy-,wellness
és strand szolgáltatások.

Szálláshelyek szétszórtsága.

helyi
lakosság
kedvelt
- olcsó

körében

kevés medence
kevés szolgáltatás

helyi
lakosság
kedvelt
- olcsó

körében

Jó ár-érték arány

normál felnőtt napi
belépő jegy ára: 680
Ft
a
szolgáltatások
hiányossága
miatt
közepes
ár-érték
arány
normál felnőtt napi
belépő jegy ára: 800
Ft

csak szezonálisan üzemel.
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úszómedence

idősebb korosztály
a
szolgáltatások
hiányossága
miatt
gyenge-közepes árérték arány

Mezőtúri
strandfürdő
uszoda

és

városi
fedett

Túrkeve
Termálés
Élményfürdő,
Szálló,
Apartman és Kemping

Szarvasi Gyógyfürfő

Medencék
Fedett úszómedence (csak télen üzemel)
Nyitott úszómedence (főszezonban üzemel)
Gyógymedence (főszezonban üzemel)
Strandmedence (főszezonban üzemel)
Szolgáltatások: sportszolgáltatások: ping-pong
asztalok , focipálya, lábteniszpálya,
strandröplabda pálya, lengőteke
egyéb szolgáltatások: játszótér
étkezési lehetőségek: a fürdőben melegkonyhás
büfé
Gyógyászat
Fizioterápia (Elektroterápia)
Medencefürdő - kádfürdő
Vízalatti vízsugár masszázs
Szénsavfürdő, Súlyfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Víz alatti gyógytorna
Strand, Strandmedence
Fedett gyógyvizes medence
Nyitott gyógyvizes pezsgőmedence
Uszoda, Wellness
Sport és szabadidő
Szálláshely - rendezvény helyszín
Medencék (6 db fedett)
úszó-,tan-,ülő-, pezsgő-,gyógymedence
Szauna, Gyógyászati szolgáltatások
iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs,
vízalatti csoportos torna, vízalatti sugármasszázs
Fizikoterápiás kezelések

Másodlagos versenytársak
Strandfürdő, Wellness centrum
Gyerek-víziparadicsom, Hullámmmedence,
Csúszdásmedence, 25-50 m-es uszodák
Gyulai Várfürdő
Élményfürdő – fejlesztés alatt
Gyógyászati részleg, Gyógytornák

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

normál felnőtt napi
belépő jegy ára:1000
Ft
a
szolgáltatások
hiányossága
miatt
közepes
ár-érték
arány

normál felnőtt napi
belépő jegy ára:
1200 Ft (főszezon)
1050
Ft
(elő/utószezon)
Közepes
arány

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
idősebb korosztály

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
fiatal családok
gyermekekkel

szűkös kapacitás
kevés szolgáltatás, nincs
gyógyászat
és
gyermekszolgáltatás

kiváló gyógyvíz
kistérségi vonzerő
jó a strand

A
gyógyászat
és
a
gyógymedencék kivételével
a
szolgáltatások
szezonálisak.

ár-érték

normál felnőtt napi
belépő jegy ára: 1150
Ft
Közepes
arány

helyi
lakosság
számára
könnyen elérhető
télen fedett úszómedence

ár-érték

normál felnőtt napi
belépő jegy ára:
2150 Ft
Jó ár-érték arány

nagy hagyományok
régi, de felújított gyógyászat
új
uszoda,
tanés
élménymedence

a város közepén fekszik,
szabadtéri
kapacitásai
szűkösek

Nemzetközi vonzerejű gyógyés élményfürdő, széles körű
szolgáltatással,
négy
generációs fürdő.

A területe relatíve szűkös.
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Súlyfürdőzés, Vízalatti gyógytorna, Szénsavfürdő
Masszázsterápia, Medencefürdő, Gyógyfürdő
Lovarda gyógyuszoda; „polip gyógymedence,
pezsgőfürdő medence, dögönyözős medence
Castello Szaunapark: finn szauna, bánya szauna,
kültéri panoráma szauna, gőzkabin
Almásy-kastély parkja
Beauty Masszázs Szalon
Aromaterápiás masszázsok, Beauty masszázsok,
extra masszázsok

Hódmezővásárhelyi
Sportuszoda
Termálfürdő

és

Makói Gyógyfürdő

Gyopárosi

Gyógy-,

Fürdő/strand (8 db medence):
Sport-, kacsa-, gyógyvizes-, nyugdíjas-, gomba,élménymedence
Uszoda/rekreáció
Sport-, tanmedence, pezsgőfürdő
Masszázs, Frissítő kondícionáló masszázs,
cellulitisz masszázs
Szauna szeánsz: jeges, sörös, mézes, kamilla és
kakukkfű, óceán varázsa, vitamin-, mézes-olajos
szeánsz
Babaúszás, Kemping, Gyógyvíz
Medencék, gyógytorna-, súlyfürdő-, kút-, sakk-,
kültéri
bébiés
pancsoló-,Sherwoodi-,
,tanmedencék
Gyógyászat: súlyfürdő, szénsavfürdő, csoportos
gyógyúszás, vízalatti csoportos gyógytorna,
iszappakolás,
gyógymasszázs,
vízalatti
sugármasszázs
Wellness: vörösboros fürdő, kleopátra-fürdő,
peeling masszázs, parajdi sós fürdő, holt tengeri
sós fürdő, frissítő aroma fürdő, iszapkád kezelés,
masszázs (lávaköves, talp, herbál, celluit, aroma,
svéd)
Szauna: aroma, intim, alföldi, makói, infra,
gyógynövényesm kelo, fényözön, gőzkabin
Beauty: kozmetika, fodrászat, manikűr, pedikűr,
természetgyógyászat
HagyManó Gyermekvilág: játszóház, csúszdás- és
tocsogós medence, baba-mama pihenő
Gyógyfürdő: gyógyvizes medence, kádfürdő,

aktív státuszú, de
még nem nyugdíjas
50 év felettiek
60 év feletti,
nyugdíjas korosztály

diákok
fiatal, gyermek
nélküli párok
fiatal családok
gyermekekkel
idősebb korosztály

diákok
A fiatal, gyermek
nélküli párok
A fiatal családok
gyermekekkel
Az aktív státuszú, de
még nem nyugdíjas
50 év felettiek
A 60 év feletti,
nyugdíjas korosztály

diákok

normál felnőtt napi
belépő jegy ára:
990 Ft
Jó ár-érték arány

Normál felnőtt napi
belépő jegy ára:
2400 Ft
Közepes
arány

Felújított, széleskörű strand
és
uszoda-szolgáltatás.
Kórházi együttműködésben
terápiás szolgáltatás.

Nincs
élménymedence.

Új fürdő, széles szolgáltatási
palettával.

Kevés a szálláshely a
fürdőhöz képest. Magas
lesz az üzemeltetési költség.

Látványos

Városközpont

ár-érték

Normál felnőtt napi

természeti

fedett

és

fürdő
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Strand- és ÉlményfürdőOrosháza

súlyfürdő, szénsavas fürdőkezelések
Parkfürdő, strand, csónakázás, vízibiciklizés,
strandkézilabda, strandröplabda, focipálya
Élményfürdő: kültéri medencék (3 db), beltéri
medencék (4 db), óriáscsúszda, fekvőmasszázs,
buzgárok, gejzírek, sodrófolyosó
Wellness: szolárium, sóterápiás szoba, pedikűr,
aroma, alakformáló, relaxáló, frisstő masszázsok
Szaunapark:
finn
szauna,
aromakabin,
fényterápiás bioszauna, gőzkabinok

A fiatal, gyermek
nélküli párok
A fiatal családok
gyermekekkel
Az aktív státuszú, de
még nem nyugdíjas
50 év felettiek
A 60 év feletti,
nyugdíjas korosztály

belépő jegy ára:
1200 Ft (Parkfürdő +
Gyógyfürdő)
2400 Ft élményfürdő
+
Parkfürdő
+
Gyógyfürdő)
Közepes
arány

környezet
Széleskörű szolgáltatások
Kiváló gyógyvíz, és családi
üdülőhely

távol esnek egymástól.

ár-érték
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A táblázatból látható, hogy az elsődleges versenytársak jelenleg nagyjából hasonló profillal
rendelkeznek. Hasonló a célcsoportjuk, hiányzik belőlük a gyermekek köre. A gyógyászatban
jellemzően helyi és regionális igényeket látnak el, a gyógyászati kapacitások végesek.
A másodlagos versenytársak sem kimondottan gyermekbarát fürdőként pozícionálják magukat, illetve
nagy fürdők lévén a gyógyászati részlegek túlzsúfoltak.
A jövőben kialakuló helyzet előrevetítése a lehetséges fejlesztések és trendek hatásainak
figyelembevételével:
Gyomaendrőd a fejlett gyógyászattal, illetve a gyermekbarát fejlesztésekkel tudja magát a
versenytársaktól leginkább megkülönböztetni. Ennek keresleti és kínálati oldala is megalapozott. Ezek
hatására a regionális versenytársaktól eltérő fókuszú, egyértelmű versenyelőnyt biztosító egyedi
kínálat és arculat jön létre.
Új szolgáltatási profil: Az adottságokra alapozva, a gyógyászat fejlesztése és a gyermekvilág
kiépítése a projekt műszaki tartalmának megfelelő módon. Ennek a fürdő új arculatában is
tükröződnie kell, ez biztosíthat egyedi profilt a fürdőnek, ami a kommunikációs tervben is
megjelenik.
Mindez a fürdő regionális és nemzetközi vonzerejének növekedését jelentheti, míg a gyermekbarát
szolgáltatások elsősorban a helyi és regionális fürdőkkel (elsődleges versenytársak) jelentenek
versenyelőnyt. Ez utóbbi jelleg hangsúlyos megjelenése a régióban innovatív, újszerű megoldásnak
tekinthető. A gyógyászat és a gyermekbarát szolgáltatás-rendszer együttes fejlesztése növeli a fürdő
vonzerejét, a fürdő megerősíti pozícióját a versenytársakkal szemben.

3.3 SWOT analízis

Erősségek







Kiváló gyógyvíz
Jelentős vízkészlet
Kiváló gyógyászat
Stabil gyógyászati vendégkör
Jelentős létszámú szakképzett munkaerő
Nyáron jelentős és kedvelt strand szolgáltatás
kellemes környezetben
 Igényeket és trendeket követő minőségi
fejlesztések közelmúltban és erre törekvő vezetőség
 Ismertség, stabil vendégkör, magas visszatérési
arány
 megfelelő szálláshely-kínálat, jelentős
kereskedelmi szálláshely-kapacitás
Lehetőségek

Gyengeségek









Nem túl kedvező elhelyezkedés, az autópályáktól
messze fekszik.
A fedett szolgáltatások mérete és kapacitása
korlátozott, ezért erősen szezonális és
időjárásfüggő az üzemeltetés;
Nincs fedett wellness
Online értékesítési rendszer nem működik;
Rossz idegen nyelvű honlap
Nincs kimondottan családbarát, fedett rész
korszerűsítésre szoruló gyógyászati részlegek

Veszélyek
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 Gyermekközpontú szolgáltatások, kínálati elemek
egyre keresettebbek, ennek fejlesztésével
növelhetők a látogatottsági mutatók és bevételek;
 Gyógyászatra alapozva regionális fürdőgyógyászati centrum kialakítása;
 A külföldi gyógyturisták aránya növekszik, a
külföldi (EU) vendégkör bővülése a támogatott
gyógyászati szolgáltatások igénybevételének
beindulása esetén;
 A település, és a fürdő környezetének kereskedelmi
szálláshely-fejlesztései révén lehetőség van a
vendégszám növelésére.

 Versenyhelyzet erős a térségben;
 Fejlesztések elmaradásával tartósan csökken a
látogatószám;
 A fejlesztett gyógyászattal és gyermekbarát
szolgáltatásokkal kapcsolatos új arculat bevezetése
késik;
 A minőségi fejlesztések ellenére a beruházások
nagyságrendjét nem követi a fajlagos költés
növekedése (gazdasági pangás, illetve recesszió a
térségben és az egész közép-európai régióban).

3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye (max. 2 oldal)
A fejlesztés célja a Gyógyfürdő által nyújtandó szolgáltatási szegmensek, az attrakciók bővítése és a
meglévők fejlesztése, ezzel a fürdő-együttes vonzerejének növelése. Emellett a kisgyermekes családok
illetve a gyógyulni vágyók irányába a szolgáltatási sáv kiszélesítése. Mindezekkel cél a hazai és a
nemzetközi piac felé egy korszerűbb és teljesebb kínálat biztosítása, amely eredményesebb működést
céloz meg, növeli a hazai turisztikai kínálatot.
A fejlesztések eredményeként a fürdő-együttes az év minden szakában, minden célcsoportnak emelt
szintű szolgáltatást nyújtva, a tudatos életmód, életfilozófia, egészségmegőrzés felismerését sugallja, a
gyógyulást, a rehabilitációt, az élményt, a sikert és szórakozást egészség-megőrzési programmá
kovácsolja.
A fejlesztést meghatározó tényezők:
 Gyomaendrőd az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia szerint országos és
regionális jelentőségű fürdők közé tartozik;
 Elismert, az emberi szervezetre kedvező hatást gyakorló gyógyvíz;
 Szezonális keresleti ingadozások, nyári hónapokban fürdővendégek jelentős növekedése;
 Gyógyászati és wellness szolgáltatások iránt érdeklődő vendégkör;
 Országos és regionális szintre pozícionált fürdő, mely lehetőségei alapján igényli a további
fejlesztéseket.
Versenyhelyzet:
 A versenytárs fürdők komplex kínálat nyújtására törekszenek;
 Hangsúlyosan szerepel a gyógyászat, a wellness és a gyermekes családoknak szóló programok
együttese;
 A célcsoport választás alapvető fontosságú.
Keresleti trendek:
 Egészségmegőrzés előtérbe kerülése, igény a „plaza” jellegű szolgáltatásokra – mindent egy
helyen;
 Célcsoport specifikus és tematikusan kialakított szolgáltatások előnyt élveznek.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő fő stratégiai céljai a fejlesztéssel:
A beruházás közvetlen célkitűzései, rövidtávon elérhető hatások:
 Új, fedett fürdő épületrész építése
 Fedett, a külső játszótérrel, külső és belső pancsolóval együtt komplexitásával
egyedülálló belső „Gyermekvilág” attrakció kialakítása, egy új célcsoport, a családosok
megcélozása
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 Gyógyászat bővítésével egy olyan komplex gyógyászati szolgáltatás csomag kínálása,
amely a térségben egyedülálló
 pihenőtér kialakítása a megfelelő ellazulás, relaxáció elősegítésére, ez jelenleg hiányzik a
Fürdőből
 élményelemek, wellness fejlesztése a minőségi szolgáltatás megteremtésének érdekében
 A jelenlegi fürdő fejlesztésével:
- szauna világ: a megszűnő öltözők és elavult beltéri medencék helyén a
következők kerülnek kialakításra:
 Bio szauna
 Finn szauna
 Gőzkabin
 Kombi kabin
A szauna világ fejlesztésével a Fürdőbe látogató felnőttek, szülők, és
gyógyászati kezelésre érkezők költésének növelése a cél.
A projekt hosszú távú céljai, eredmények:
 A jelenlegi vendégkör megtartása.
 Új vendégkörök megszólítása (a minőségi wellness szolgáltatások iránt fogékony vendégek;
kisgyermekes családoknak egész éven át minőségi, egyedülállóan komplex szolgáltatások
nyújtása a fedett „Gyermekvilággal”, új gyógyászati szolgáltatás bevezetésével komplex
gyógyászat szolgáltatás nyújtása).
 A beruházással megjelennek eddig nem alkalmazott új szolgáltatások (környéken
egyedülállóan komplex gyógyászati szolgáltatás).
 Eladott belépők számának folyamatos növelésén keresztül a fürdő árbevételének növelése.
 A beruházás újabb munkahelyeket teremt.
 A megújuló energia hatékonyabb kihasználása és az innovatív modern víztisztítási
technológiák bevezetése a Projektgazda számára gazdaságosabb, és a vendégkör számára
kényelmesebb működtetés elérése érdekében.
Közvetett, hosszú távú hatások:
 Megszerzett piaci pozíció stabilizálása.
 A Gyógyfürdő és az elérhető szolgáltatások kihasználtságának folyamatos növelése,
szezonhosszabbítás a fedett fürdőrészek szolgáltatási kínálatának kialakításával.
 A turisztikai vonzerő erősítése és a fenntarthatóság biztosítása érdekében a szolgáltatások
mennyiségi és minőségi fejlesztése.
Társadalmi, gazdasági hatások:
 Gyomaendrődön a látogatók és a vendégéjszakák számának növelése.
 A multiplikátorhatásnak köszönhetően a település, illetve a régió gazdaságára pozitív
hatást gyakorol.
 Szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségei szélesednek (wellness szolgáltatások,
kezelések számának növekedése).
 Imázs javulása, a médiavisszhang, az ismertség növekedése, a városban tervezett épített
környezeti és magatartási változások eredményeképpen jelentős mértékben átformálódik
a Dél-Alföldről és Gyomaendrődről alkotott külső és belső kép, imázs.
Monitoring mutatók:

Fenntartás 5. éve

Fenntartás 4. éve

Fenntartás 3. éve

Bázisérték

Fenntartás 2. éve

Mértékegység

Fenntartás 1. éve

Típus
Mutató neve

Megvalósítás 1.
éve
Megvalósítás 2.
éve

Megvalósítási és fenntartási
időszak

Mutató forrása
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Teremtett munkahelyek száma
(Minimálisan elvárt célérték: 2 fő,
FTE-ben számítva; ld. Indikátorok
számításához használandó kötelező
módszertan)

Eredmény

Fő

0

130 000

0

127 384

Fő

124 934

Eredmény

123 264

Látogatószám (szolgáltatást
igénybe vevők száma)
Önálló szolgáltatás, illetve
szálláshely szolgáltatásának
fejlesztése esetén töltendő ki

121 600

Fő

118 620

Eredmény

116 137

Támogatott turisztikai attrakciók
látogatottsága

121 543


Projektgazda
nyilvántartása, eladott
jegyek száma,
beléptető rendszer
regisztrációs adatai

nem releváns

6

6

6

6

6

6

6

KSH adatszolgáltatás,
Projektgazda
nyilvántartása munkaszerződések

Teremtett munkahelyek száma –
nők

Eredmény

Fő

0

4

4

4

4

4

4

4

KSH adatszolgáltatás,
Projektgazda
nyilvántartása munkaszerződések

Teremtett munkahelyek száma –
hátrányos helyzetűek

Eredmény

Fő

0

0

0

0

0

0

0

0

nem releváns

1
0
0
6
4
3

1
0
6
8
0
6

1
1
1
0
5
7

1
1
5
8
5
3

1
1
9
6
9
7

1
2
3
9
8
3

1
0
0
6
4
3

Projektgazda
nyilvántartása,
eredmény kimutatás

Támogatott turisztikai attrakció /
szolgáltatás árbevétele (Ft-ban)

Eredmény

Ezer Ft

83852

Megépített kerékpáros utak hossza

output

km

0

nem releváns

A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

output

km

0

nem releváns

4. Megvalósítási javaslat kidolgozása (max. 8 oldal)
4.1 Projekt nélküli eset bemutatása ( max. 2. oldal)
A Gyomaendrődi Liget Fürdő jelenleg két épületegységből álló, kiemelkedő gyógyászati szolgáltatást
kínáló komplexum.
A három fő egysége:
- fedett uszodarész: gyógyúszásra alkalmas medence, gyógyvizes, élményekkel bővített
lazítómedence, gyermekek számára pancsoló medence, az uszodában biztosított a hely a
fodrászat, szolárium, kozmetika,pedikűrös és büfés részére
- kültéren a nyári üzemelésű úszómedence, gyógyászati medence, pancsoló és strand medence
várja a nyaralni vágyókat
- gyógyászati részlegben igénybe vehető szolgáltatások: vízalatti vízsugármasszázs,
gyógymasszázs, medencefürdő, kádfürdő, víz alatti csoportos gyógytorna, fizikoterápiás
kezelések, tangentor, szénsavas kád, négyrekeszes galván kád
A létesítmény jelenlegi alapterületén a fejlesztés során megvalósuló új elemek, medencék számára
nem lenne elegendő hely, ezért a meglévő épület átalakítása, felújítása mellett egy új épületszárny is
helyet kap, amely a jelenlegi épületegyütteshez csatlakozva, azt kiegészítve készülne el.
A „Gyomaendrődi Gyógyfürdő fejlesztése” című projekt a pályázati támogatás elmaradása esetén
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nem valósulna meg, tekintettel arra, hogy a Fürdő jelenleg veszteségesen üzemel, önerőből nem lenne
képes finanszírozni a beruházást.
2009-ről 2011-re jelentős mértékben csökkent a Fürdő látogatottsága és bevétele egyaránt az országot
sújtó gazdasági válság hatására.
Míg 2009-ben 131.902 fő éves látogatószám mellett 115.278 eFt bevételt hozott a Fürdő, addig 2011re a bevétel mértéke jelentősen visszaesett, 94.047 eFt-ra (81,58%-ra) és a korábbi látogatószám
csupán 88,04%-át sikerült teljesíteni (116.137 fő). Azt, hogy a bevételek jobban csökkentek, mint a
látogatószám, a beutalóval igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások alacsony ára okozza. A válság
hatására jellemzően azok a vendégek maradtak el, akik a wellness szolgáltatásokat és a teljes áru
gyógyászati kezeléseket vették igénybe, vagy a fürdőzés élményéért érkeztek a komplexumba.
A veszteségek csökkentése érdekében a Fürdő drasztikus kiadás racionalizálásba és költség
csökkentésbe kezdett, ennek eredménye a 2012. évi beszámolóban fog elsőként jelentkezni. 2009-ről
2011-re 9,16%-kal csökkentette a Fürdő kiadásait, és a 2012.évben további 20,22%-os csökkenés
várható. A költségek csökkenése elsősorban a termálvíz többkörös kihasználásából fakad, ennek
segítségével a gáz fűtés és a meleg víz ellátás egy része kiváltható.
A jelen pályázat tárgyát képező projekt megvalósulásának elmaradása esetén, az elkövetkező évek
során biztosan végezne a Fürdő kisebb volumen felújításokat, de ezek inkább csak karbantartó
jellegűek lennének.
Nagyobb beruházásra, amely a Fürdőt jövedelmezővé tenné, csupán önerőből a pályázó nem lenne
képes, így gazdasági fennmaradása is veszélybe kerülhetne, és mindazok a betegek, akik természetes
gyógyulás reményében érkeznek a gyógy központba.
A projekt nélküli esetben a Fürdő bevételei és látogatószáma – az előző évek tendenciáit követve vélhetően tovább csökkenne, hiszen az új szolgáltatások, a minőségi és mennyiségi javulás nélkül a
Fürdő szezonon kívüli vonzereje tovább romlana.
A bevételek szinten tartása csak a belépőjegyek árának emelésével lenne elérhető, amely a
gyógyászaton résztvevők kárára történhetne, és további látogatószám csökkenést okozhatna. A DélAlföldi régióban önmagában ez a megoldás hosszútávon biztos, hogy nem kivitelezhető.
Az üzemeltetési költségek a jelenlegihez (2012) képest a projekt elmaradása esetén nem jelentős
mértékben ugyan, de csökkennének, a még zajló racionalizálás eredményeképpen. A 2013. évet
követően azonban további csökkentés már nem érhető el az anyagjellegű ráfordításoknál, a közüzemi
díjak elsősorban a termálvíz nagyobb mértékű és több célú felhasználásával csökkenthetőek.
A pótlásra minden évben kb. 1 millió Ft-ot tervez a Fürdő, ezen felül folyamatosan végez szükség
szerint kisebb mértékű beruházásokat, karbantartást is. A karbantartás költségei esetében nem várható
változás, a Fürdő már most is minimalizálta ezt a típusú kiadását. A legszükségesebb javításokon túl
nagyobb javításokat, felújításokat nem végeznek.
A személyjellegű költségek csökkentése sem várható, sőt inkább a minimálbér változásával annak
emelkedése - annak ellenére, hogy a Fürdő évről évre törekszik a személyzeti létszám
optimalizálására. Az egész éven át foglalkoztatott dolgozók létszámának csökkentése mellett a
főszezonban fejleszti fel a humánerőforrást az igények kiszolgálását biztosító kapacitás szintre.
A projekt elmaradásával új munkahely teremtése nem jönne létre.
Projekt megvalósítás bemutatása

4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, vagy szolgáltatás leírása (max. 4 oldal)
Az Országos Egészségturizmus stratégia szerint országos/regionális jelentőségűnek minősített
Gyomaendrődi Liget Fürdő a gyógy szolgáltatások terén eddig elért sikereit tovább növelendő egy új
épületrész létrehozását és a mára elavulttá vált medence és öltöző rész átalakítását szeretné kivitelezni
a projekt keretében.
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A Projektgazda a családos vendégkör és gyógyászati kezelésre érkezők részéről mutatkozó igényre
alapozva 2012-ben megvalósítja a belső gyermekvilág kialakítására vonatkozó projektjét. A
fejlesztéstől nagyobb látogatottságot és bevételt remél a kisgyermekes családok részéről, a komplex
gyógyászati szolgáltatás csomag létrehozásával azokat a vendégeket szeretné megcélozni a Fürdő,
akik a jelenleg hiányzó kezelések miatt nem tudják igénybe venni a betegségükre vagy a betegségek
megelőzésére teljes mértékben alkalmas, összes számukra kiírt kezelés típust. Az új szolgáltatások:
iszapkezelés és a súlyfürdő hatására meglévő vendégkör bővülését reméli a Projektgazda. A Mezőtúri
Kórházzal jelenleg is élő együttműködésre alapozva várja a Fürdő a látogatószám növekedését. Az új
torna- és gyógymedence létrehozásával a Liget Gyógyfürdő szolgáltatás kínálata és minősége is
javulni fog.
A wellness részleg mostani kínálatával nem elégíti ki vendégkörének igényeit, ezért a projekt
keretében kialakításra kerül egy új szauna világ, ahol helyet kap egy bio-, egy finn szauna, egy gőz-, és
egy kombi kabin
A pályázatban végzendő beruházás építés engedély köteles, a műszaki átadáshoz vízjogi üzembe
helyezési engedélyre is szükség lesz. Az építésről szóló kérelmet a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
beadta: 2012.08.22-én engedélyeztetésre az illetékes hatósághoz, az erről szóló igazolást a pályázat
mellékleteként csatoltunk, a jogerős engedélyt hiánypótlás keretében kívánja Projektgazda benyújtani.
Az elvi vízjogi engedély kérelem benyújtása megtörtént 2012.08.17-én, az erről szóló igazolás szintén
a pályázat részét képezi.
A Fürdő fejlesztés egy önálló szerkezeti egységekből (kubusokból) álló épületegyüttessel valósulna
meg, az egy épületben való megvalósítás jobb funkcionális kapcsolatot és gazdaságosabb vízgépészeti
kialakítást eredményez.
Különálló egységként kerülne kialakításra az öltözőblokk, a gyógyászati helységek, a tornamedence és
kiszolgáló helységei, a gyógymedence és a relaxáló-pihenő tér, a gyermekvilág, és a régi öltöző, és
elavult beltéri medencék helyén a szaunavilág.
A tervezésnél fontos szempont volt, hogy gyermekvilág és mind a gyógymedence tér közvetlen
megközelíthető legyen a meglévő uszodából, oly módon, hogy csak egy nyílászárót kell átalakítani.
A fürdő főépületének gyakorlatilag az összes helyisége (vizes helyiségek, kezelő helyiségek, belső
terű helyiségek) mesterséges szellőztetéssel van ellátva, gépi úton szellőztetett. Ennek megfelelően az
épület bővítményei is mesterséges szellőztetéssel lesznek ellátva. Önálló szellőző rendszer készül az új
épületrészben a tornamedence tér részére, az öltözők, vizesblokkok, kezelők és egyéb belsőterű
helyiségek részére, valamint a gyermek medence és gyógymedence tér részére.
A fűtés minden helyiségben alapvetően padlófűtés, kiegészítve a nagyobb lehülőfelületek előtt
(ablakok, üveg falak) süllyesztett, ventillátoros szegélyfűtéssel, valamint a gépészeti helyiség esetében
radiátoros fűtés.
A fűtési melegvíz ellátást a szomszédos fürdőépület tetőtéri hőközpontjában elhelyezett gázkazán,
illetve a termálvizes rendszerbe beépítésre kerülő lemezes hőcserélő segítségével kerül előállításra.
Az épület fűtésének szabályozása a külső hőmérséklet függvényében automatikusan, valamint az
épületben több helyen elhelyezett gépészeti osztószekrényekben és a radiátorok szabályozható
szelepeivel kézi úton történik.
Az épület használati melegvízellátása a termálvízre épül, a női – férfi öltözőkben a tusolók, valamint a
Szauna Világban található tusolók, továbbá a mosdók melegvízellátását a hőközpontban elhelyezendő
HMV hőcserélő a termálkút, gáztalanított vizéből, nyomásfokozó szivattyúk segítségével állítja elő és
45 °C-os forrázás mentes melegvízként biztosítja, a két db 1 000 literes tároló tartályon keresztül.
A fürdő területén található egy mélyfúrású ivóvíz kút, mely rendelkezik a megfelelő vízjogi
engedélyekkel. A kitermelt víz minősége kielégíti az ivóvizekkel szemben támasztott
követelményeket, mennyisége bőségesen elegendő a tervezett létesítmények hidegvíz ellátására.
Gyógyászat bővítés: Egy női és egy férfi iszapkezelő blokk (mindkét blokk kétszemélyes), három
különálló masszázs helyiségben kerül kialakításra.
A gyógyászat előtt egy nagy méretű váró helységet is kialakítana Projektgazda, a megnövekedő
látogatók kulturált várakoztatására.
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Tornamedence: A torna medencéhez kapcsolódna a súlyfürdő is, így a mélyebb (súlyfürdős) részen a
vízi gyógytorna egyes elemei is elvégezhetőek lennének úgy, hogy a kezelteknek nem kell egyik
helységből a másikba vizesen átmenni. A medence körüli tér kialakításakor az akadálymentesítést
figyelembe véve, kerekesszékkel is kényelmesen megközelíthetőre készülne, illetve a gyógytorna
kiegészítő felszerelései is elhelyezhetőek lennék.
Gyógymedence: A gyógymedencék eltérő méretűek, különállóak, így biztosított egymástól független
üzemeltetésük. A két medence közé egy meleg vizes jakuzzi kerülne, a szolgáltatás változatosságának
emelése céljából.
A gyógymedence térből nyílna egy relaxáló, csendes pihenőtér nyugágyakkal.
A gyógymedence tér egy zsilipelő, közlekedő téren keresztül közvetlen megközelíthető lesz a meglévő
uszodából.
Öltöző: Az új öltözőblokk koedukált, öltözőfülkés (családi) kialakítású, a „Z” típusú szekrényekkel
felszerelve, 80 fő befogadására lenne képes.
Gyermekvilág: A gyermekmedencét amorf alakúra, változó vízmélységűre, rengeteg játékelemmel
kialakítottra (gomba, locsoló víziló, csúszdás elefánt, megmászható kalózhajó, vízi ágyú) többféle
élményt nyújtó vízi játszótérként alakítaná ki Projektgazda.
A medence mellett helyett kapna még egy száraz gyermeksarok is, pelenkázóval, wc-vel, gyerek
zuhanyzóval. A gyermekbarát elemeket teljes mértékben lefedő fejlesztés fog történni.
A gyermekvilág épülete teljesen különálló, még szerkezetileg is, így biztosított, hogy a gyermeki
zsibongás nem zavarja a pihenni vágyókat.
A létesülő új ülőmedence a mai kor igényeinek megfelelően modern víztisztítási technológiával
került kialakításra a hatályos előírások betartásával. A zárt, nyomás alatti homokszűrési technológiai
gépészet automatizált:
- automatikus vegyszeradagolás (automata klór/pH mérő- és szabályozó)
- automata pótvíz szabályozás
- automata fűtésvezérlés
Szaunavilág: A szaunavilág a megszűnő öltözők és elavult beltéri medencék helyén, a már meglévő
szauna elemek felhasználásával kerülne kialakításra, egy saját pihenő térrel.
A szaunavilág ilyen elhelyezése biztosítja, az esetleges éjszakai, a fürdőtől független működést és akár
az energiaellátása is külön mérhetővé válik. A Szaunavilág épületrész helyén korábban gyógymedence
és szaunák helyezkedtek el, melyekhez két légtechnikai rendszer tartozott. A medencetér szellőző
berendezésére nem lesz szükség, viszont a jelenlegi belsőterű helyiségek szellőzését biztosító
légkezelő felhasználható a Szauna Világ épületrész teljes körű gépi szellőztetésére.
Az épületben nem található azbeszt, így az azbesztmentesítés jelen esetben nem releváns.
Az időbeni tartózkodás növelését a Fürdő a szélesebb kínálattól várja, az eddigi szolgáltatások mellé
olyan új kínálati elemeket vezet be, amelyek nem csak minőségi javulást eredményeznek, hanem
mennyiségi növekedést is produkálnak. A vendégek a többféle szolgáltatás igénybe vétele alatt a
Fürdő területén tartózkodnak, az eddigieknél átlagosa hosszabb ideig, hiszen például az újonnan
bevezetésre kerülő komplex gyógykezelés ideje lényegesen hosszabb az eddigi egy-egy kezelésénél. A
gyermekbarát elemek bevezetésével a Fürdő oly módon járul hozzá a tartózkodási idő növeléséhez,
hogy a kezelésre érkező szülők, nagyszülők nyugodtan igénybe tudnak venni a kár többféle kezelést is,
hiszen a velük érkező gyermeket biztonságban, jó környezetben tudhatják.
Az új szolgáltatások bevezetésével a családosoknak, iszapkezelésre, súlyfürdőre vagy minőségi
szaunázásra vágyóknak ezentúl nem kell a környékbeli másik fürdőző helyre mennie, hiszen most már
a Gyomaendrődi Fürdő is rendelkezni fog ezekkel az elemekkel. Eddigiek során a Mezőtúri Kórházból
érkező vendégek sem tudták igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, így máshova kellett küldeniük
betegeiket, a beruházás megvalósulásával ez az akadály elhárul, így területileg jobban egy helyre
koncentrálódik a gyógy szolgáltatás, és a családosoknak sem kell máshova menniük kezeléseikre,
hiszen gyermeküket, unokájukat megbízható környezetben hagyhatják, amíg ők gyógyulnak.
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A fent említett okok már önmagukban is látogatószám növekedést is eredményeznek, ez a
multiplikatív hatás okozza azt is, hogy a Fürdőbe látogatók egy főre eső költése növekszik
(szaunavilág belépőjegy, új gyógyászati és wellness szolgáltatások igénybevétele), ezáltal a Fürdő
jelenlegi veszteséges üzemeltetése a fenntartási időszak végére jövedelmező válik.
A Liget Gyógyfürdő felsorolt fejlesztései szezonon kívüli és időjárástól függetlenül is igénybe
vehetőek, az igénybevétel szezonális ingadozása a többi fürdőhöz képest kisebb.
Az energiatakarékosság és energiahatékonyság jegyében a Fürdő termosztátos radiátorszelepeket épít
be valamint a térség egyediségének számító termálvizet négy különböző módon hasznosítja:
1. Légtechnika
2. Medence fűtés
3. Felület fűtés
4. Gyógymedencék töltése, vízpótlása
A projekt hatására a Gyomaendrődi Liget Fürdő 6 új-, ebből 4 női munkahelyet teremt.
A Fürdő felújított része és az új épületszárny komplex akadálymentesítése a projekt sorén
megvalósul.

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei (max. 1 oldal)
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonában van az üzemelő fürdőkomplexum valamennyi
területe, épületei, medencéi, a gyógyvizes, - termálvizes és saját hidegvizet termelő kutak, medencék
és tartozékaik.
A 6 db különböző célú és méretű beltéri és 4 db kültéri medence és töltésükhöz a különböző típusú
(gyógy, termál-, hideg) vizeket szolgáltató kutak a Fürdő saját hatáskörében vannak, önmaga
üzemelteti. Saját tulajdonban van a fürdő egész területét behálózó gyógy-, termál-, és hidegvíz hálózat.
Elektromos energia ellátás egy betáplálással van kialakítva, összesen 3x130Amper rendelkezésre
állással.
A fűtés minden helyiségben alapvetően padlófűtés, kiegészítve a nagyobb lehűlő felületek előtt
(ablakok, üveg falak) süllyesztett, ventillátoros szegélyfűtéssel, valamint a gépészeti helyiség esetében
radiátoros fűtés.
A fűtési meleg víz ellátást a szomszédos fürdőépület tetőtéri hő központjában elhelyezett 2 x 420 kW
– os gázkazán, illetve a termálvizes rendszerbe beépítésre kerülő lemezes hőcserélő segítségével
állítjuk elő, a szomszédos fürdőépület pince terében. A pince területén megfelelő hely áll
rendelkezésre, egy hő központ kialakítására. A berendezések szabályozását DANFOSS automatika
vezérli.
A létesítmény főbejárata beléptető rendszerrel rendelkezik, a projekt keretében egy új beléptető
rendszer kerül bevezetésre, amely a hasonló volumenű fürdőkhöz képest új, innovatív szolgáltatás
nyújtását teszi lehetővé. A bejárati pénztárnál a vendégek vonalkóddal ellátott jegyet vásárolnak. Az
egyes jegyek nemcsak a jelenlegi beléptető kapun történő beléptetést vezérlik, hanem ha a megvásárolt
jogosultság megengedi, akkor adott időszakban és helyen (szauna, gyógyászat stb.) vezérli az adott
forgóvillás beléptető kapukat is.
A létesülő új ülőmedence a mai kor igényeinek megfelelően modern víztisztítási technológiával
került kialakításra a hatályos előírások betartásával. A zárt, nyomás alatti homokszűrési technológiai
gépészet automatizált:
- automatikus vegyszeradagolás (automata klór/pH mérő- és szabályozó)
- automata pótvíz szabályozás
- automata fűtésvezérlés
A megújuló energia felhasználás és az energia hatékonyság növelés érdekében a termálvizet négy
körben használja fel a Fürdő:
1. Légtechnika
2. Medence fűtés
3. Felület fűtés (padlófűtés)
4. Gyógymedencék töltése, vízpótlása
Az épület használati meleg vízellátása a termálvízre épül, a női – férfi öltözőkben a tusolók, valamint a
Szauna Világban található tusolók, továbbá a mosdók meleg vízellátását a hő központban
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elhelyezendő HMV hőcserélő a termálkút, gáztalanított vizéből, nyomásfokozó szivattyúk
segítségével állítja elő és 45 oC-os forrázás mentes meleg vízként biztosítja, a két db 1 000 literes
tároló tartályon keresztül.
A fürdő területén található egy mélyfúrású ivóvíz kút, mely rendelkezik a megfelelő vízjogi
engedélyekkel. A kitermelt víz minősége kielégíti az ivóvizekkel szemben támasztott
követelményeket, mennyisége bőségesen elegendő a tervezett létesítmények hidegvíz ellátására.
A kommunális szennyvíz a település szennyvízelvezető rendszeréhez csatlakozik jelenleg is, így a
bővítmények szennyvize is erre a hálózatra fog csatlakozni. A medencevíz viszont a csapadékvíz
hálózatra csatlakozik, mely a szomszédos természetes vízbe van jelenleg is elvezetve, és a bővítés után
is így lesz.
Az épület együttes gázellátása jelenleg megoldott. Kazánbővítésre nincs szükség, így a belső gázellátó
rendszer
bővítése,
átalakítása
szükségtelen.
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4.4. Az üzemeltetés személyi feltételei (max. 2 oldal)
A projekt végrehajtása során a Projektgazda vegyes projektmenedzsmentet tervez. A projekt
költségvetésében elszámolható költségként jelenik meg a külső projektmenedzsment szervezet
szolgáltatásának ellenértéke, és a belső projektmenedzsment által végzett munkaért a pályázatban
bérköltséget valamint járulékot szeretne elszámolni.
A projekt végrehajtására megfelelő belső erőforrás áll rendelkezésre az egyes tevékenységek szakmai
ellenőrzésére, adatszolgáltatásra, azonban a pályázat pénzügyi elszámolásához szakmailag kellően
kompetens, megfelelő referenciákkal rendelkező tanácsadó cég igénybevétele szükséges.
A projekt végrehajtásához szükséges humánerőforrás rendelkezésre állása (projektmenedzsment
szervezetben dolgozók):
9. táblázat: Projektmenedzsment szervezetben dolgozók
Munkakör
megnevezése

Projektben
betöltött szerepe

Munkatapasztalat
(év)

Képzettség

Szervezetnél
eltöltött idő
(év)

Vass Ignác

ügyvezető
igazgató

projektmenedzser

44 év

vízépítő
mérnök

17 év

Fülöpné
Fábián
Angéla

irodavezető

pénzügyi vezető

18 év

mérlegképes
könyvelő

7 év

Név

Projektgazda a beruházás hatására 6 új, főállású (8 órás) munkahelyet teremt, a táblázatban szereplő
pozíciók közül a masszőr, a 2 fő fizikoterápiás asszisztens és az adminisztratív munkatárs esetében a
Fürdő női alkalmazott felvételét tervezi.
Az új alkalmazottak felvételét a medencék számának növekedése (2fő úszómester), a szauna világhoz
szükséges kisegítő személyzet, az iszapkezelések miatt megnövekedett masszírozások száma (1 fő női
masszőr), az új szolgáltatásként bevezetendő súlyfürdő (1 fő női fizikoterápiás asszisztens) és a
megnövekedett forgalom miatti adminisztrációs többlet (1 fő női adminisztrációs asszisztens)
indokolja.
10. táblázat: A projekt hatására teremtett új munkahelyek adatai
Új munkahely teremtés

Munkakör
megnevezése

Munkakör
betöltéséhez
kapcsolódó
elvárások

Úszó- és szaunamester szakképesítés,
(medencék, szauna világ) idegen nyelv
Úszómester

szakképesítés,
idegen nyelv
szak k épesítés,
Masszőr (iszap)
idegen nyelv
Fizik oterápiás
szak k épesítés,
asszisztens (súlyfürdő) idegen nyelv
Adminisztratív
érettségi,
munk atárs
gyak orlat
Összesen:
(gyerekvilág)

megvalósítási
Tervezett
fenntarthatósági időszak
Bázis
Tervezett
időszak
havi
érték
létszám
bruttó bér
(fő/év)
(fő/év)
(fő)
(fő)
(Ft)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

108 800

1

0

1

1

1

1

1

1

0

108 800

1

0

1

1

1

1

1

1

0

132 600

1

0

1

1

1

1

1

1

0

132 600

2

0

2

2

2

2

2

2

0

130 000

1

0

1

1

1

1

1

1

0

745 400

6

0

6

6

6

6

6

6

A Fürdő projektre számolt (2011.04.-2012.03 humánerőforrás állomány átlaga) létszáma 31 fő volt,
ebből 14 fő (45,16%) női munkavállaló volt. A projekt befejezésért követően a 6 új munkavállalóval
együtt összesen 37 főre nő a létszám, közülük várhatóan 18 fő női alkalmazott lesz. A növekedés
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mértéke 28,57%-os a női munkavállalói létszámot tekintve, így az esélyegyenlőségi vállalás
feltételeinek megfelel.
A Gyógyfürdő jelenlegi humánerőforrás állománya a meglévő szolgáltatások és látogatószám
kiszolgálására ugyan alkalmasak, de a beruházás hatására megnövekedett volumen ellátására már nem
lenne kapacitása, így mindenképpen szükséges a 6 új munkaerő bevonása.
11. táblázat: Meglévő humánerőforrás állomány adatai
Meglévő humánerőforrás állomány
Munkakör
megnevezése

Vezérigazgató
Pénzügyi vezető
Adminisztratív
munkatárs
Takarító
Karbantartó
Úszómester

masszőr
fizioterápiás
asszisztens

Munkakör
betöltéséhez
kapcsolódó
elvárások

2014. évi megvalósítási
fenntarthatósági időszak
Bázis
időszak
Bruttó bér Tervezett
érték
(fő/év)
(fő/év)
(Ft) / fő
létszám
(fő)
(fő)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

önkormányzati
testület által
választott
pénzügyi
végzettség
érettségi,
gyakorlat
szakmunkás

1

300 000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

180 000

1

1

1

1

1

1

1

1

0

130 000

1

0

1

1

1

1

1

1

4

78 075

4

4

4

4

4

4

4

4

szakképesítés
szakképesítés,
2 idegennyelv
ismerete
szakképesítés,
idegennyelv
ismerete

4

142 075

4

4

4

4

4

4

4

4

4

108 800

6

4

6

6

6

6

6

6

2

132 600

3

2

3

3

3

3

3

3

szakképesítés

4

132 600

6

4

6

6

6

6

6

6

4

122 900

4

4

4

4

4

4

4

4

Kertész

érettségi,
gyakorlat
szakmunkás

2,5

132 600

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Éjjeli őr

tanfolyam

3,5

95 000

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Munkavédelmi előadó szakképesítés

1

198 500

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen:

31

3 945 500

37

31

37

37

37

37

37

37

ebből nő:

14

18

14

18

18

18

18

18

18

Pénztáros

A projekt megvalósítása alatt a Projektgazda képzést nem tervez. A jelenlegi humán erőforrás
rendelkezik a megfelelő képzettséggel. A Fürdő üzemeltetéséhez szükséges ismereteket (szakmai, jogi,
egyéb) a kollégák folyamatosan fejlesztik, frissítik szükség szerint folyamatosan a Fürdő képzései
tervében szereplő program alapján.
Az új munkaerő az adott pozícióhoz szükséges képzettséggel, és végzettséggel kerül kiválasztásra.
Amennyiben mégis szükségesnek érzi a Fürdő az új munkavállaló képzését, önerőből fogja
finanszírozni az oktatás költségét.
Képzés
megnevezése

Képzendők száma
(fő)

Képzés tervezett
időpontja

Képzés
időtartama

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Képzésre
fordítandó
költségkeret
nem releváns

4.5. Együttműködő partnerek (max. 2 oldal)
4.5. Együttműködő partnerek
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4.5.1. Kooperáció más attrakciókkal, turisztikai szolgáltatókkal
A helyi szálláshely szolgáltatókkal együttműködési megállapodásokat kötöttünk a felek
szolgáltatásainak kölcsönös népszerűsítésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy a beruházás
kapcsán létrejövő új szolgáltatásokat minél több látogató vegye igénybe. Ezen kívül fontos kiemelni,
hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdőben létrejövő új szolgáltatások által vendégszám növekedés
feltételezhető, amelynél fontos tisztában lenni a meglévő szálláshelyek kapacitásával. A felek a
megállapodással vállalják, hogy a település turisztikai és kikapcsolódási lehetőségeinek
közkedveltségét együttesen növeljék, illetve különböző marketing anyagokkal népszerűsítik a
szolgáltatásokat. Mindezek eredményeképp a látogatók számára biztosítják, a természeti és kulturális
értékek megismerését.
Gold Menü Kft. Fészek Panzió
A Gyomaendrőd központjában található 70 fő férőhellyel rendelkező Fészek Panzió és Étteremmel
kötött együttműködés célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatás és program kínálat
összekapcsolásával, az ide érkező vendégek igényeit maximálisan kielégítse. Kiemelkedő fontosságú,
hogy a Fészek Panzióban szabadidejüket töltő látogatók megismerjék a település természeti és
kulturális, értékeit, köztük a Liget Fürdő gyógyvízét és szolgáltatásait. A kölcsönös népszerűsítés
érdekében a Fürdő a szállásadó vendégeinek részére 20% kedvezményt biztosít a belépődíj árából.
Tímár Panzió és Étterem
A település központjától 300 méterre helyezkedik el a Timár Panzió és Étterem. A 8 szobával
rendelkező Panzió és a Liget Fürdő kölcsönös együttműködésének célja a látogatottság növelése. A
fürdő különböző marketing anyagokkal gondoskodik arról, hogy a pihenni vágyók megismerhessék a
gyógyvízre épülő szolgáltatások körét, és ezzel bővítse a szálláshely által nyújtott kikapcsolódási
lehetőségeket. Az együttműködés fontos eleme, hogy a szállásadó a Liget Fürdő igénybevételének
ajánlásán túl, biztosítja vendégei számára a fürdőbe történő szállítást és a visszautazást. Ezen kívül a
Panzió vendégei a Fürdő felajánlásával a belépődíj árából kedvezményt kapnak.
Sörkert Fogadó
A Sörkert fogadó 2005-ben nyitotta meg kapuit kiváló helyen közvetlenül a fürdő bejáratánál. Az
együttműködése ugyanazon kölcsönös érdekeken alapul, mint az előző két Panzió tekintetében. A
kölcsönös együttműködés speciális, hiszen a fogadó és a fürdő közvetlen közelségben helyezkednek
el, így megfelelő szálláshelyként szolgál az ide látogató vendégek számára.
Secintell Bt. Rubin Vendégház
A várostól 3 km-re található, közel két hektáros parkban fekvő 1500 nm-es épület 2006-ban lett teljes
átépítés után panzióvá alakítva. Exkluzív pihenést biztosít az ide látogató vendégek számára.. A
kölcsönös együttműködés céljai teljes mértékben megegyeznek az eddigiekkel.
Vaszkó és Társa Kft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő rendelkezik a kerékpárok szervízeléséhez szükséges megfelelő
szerszámokkal, és a javítás elvégzéséhez értő alkalmazottal. A nagyobb volumenű hibák javítására
azonban a Fürdő nem vállalkozik, ezért a legközelebbi kerékpár szervizzel együttműködési
megállapodást kötött a Projektgazda, melynek keretén belül a szükséges javításokat szakszerűen
vállalja a Vaszkó és Társai Kft. A fürdő különböző marketing anyagokkal ( térkép,
útleírás,menetrendek) gondoskodik arról, hogy a kerékpárral túrázók eljuthassanak a szolgáltatást
végző szervizbe.
4.5.2. Együttműködés civil szervezettel és önkormányzattal
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A felek megállapodnak, hogy együttműködésük keretében erősítik Gyomaendrőd város hazai és
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nemzetközi ismertségét, illetve az iskolai úszásoktatás terjedését. Összehangolt marketing
tevékenységükkel mérséklik a szezonalitás kedvezőtlen hatásait. Gyomaendrőd lakossága, és
Gyomaendrőd Város testvér városaiból érkező vendégek számára biztosítják a fürdő szolgáltatásainak
kedvező áron történő igénybe vételét és az iskolai úszásoktatás, óvodai vízhez szoktatás és diák sport
segítését. A város önkormányzata segítséget nyújt a Liget Fürdőnek a különböző turisztikai vásárokon
való részvételben, kommunikációs csatornáin keresztül tájékoztatja a város lakosságát a fürdőben
szervezett programok idejéről
4.5.3. Egyéb együttműködés
Mezőtúr Városi Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi szolgáltató Kft.
A Mezőtúr Városi Kórház és a Gyomaendrődi Liget Fürdő közötti megállapodás célja, a kórház
rehabilitációra szoruló betegei részére orvosi gyógymasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, víz alatti
vízsugár masszázs és medence fürdő szolgáltatásokat nyújtson a mielőbbi gyógyulás segítése
érdekében. A Rehabilitációs osztály vezetője a diagnózis megállapítását követően meghatározza a
szükséges kezelés formáját a páciens részére. Az érintett betegek Fürdőhöz történő oda-vissza
szállításáról a Kórház gondoskodik. A Gyógyfürdő minden hónapban számlát állít ki az igénybe vett
szolgáltatások előre megállapodott díjáról. A Projektgazda 2010. július 1-vel az igénybevételi
díjtételeket csökkentette, ezzel is erősítve a Fürdő és a Kórház együttműködési kapcsolatát.
Kapcsolódás helyi beszállítói rendszerhez
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási egységével kötött
megállapodás célja, az iskolai oktatás elősegítése, és a Gyomaendrődi Liget Fürdő szolgáltatásainak
népszerűsítés. A Partnerek marketing tevékenységüket összehangolják, továbbá a fürdő az iskolai
gyakorlati oktatásnak, és rendezvényeknek lehetőséget, és helyszínt biztosít. Kiemelt fontosságú, hogy
a pályázathoz kötődő protokoll eseményeken az iskola által készített saját termékeket (pékáru,
cukrászat és tejtermékek) szolgálja fel a vendégek részére.

4.6. Cselekvési ütemterv (max. 2 oldal)
A projekt előkészítés folyamatban van. Az építésügyi hatósághoz 2012. augusztus 22-én benyújtásra
került az elvi- és az engedélyes tervdokumentáció is. Az elvi vízjogi engedély iránti kérelem
benyújtása megtörtént 2012. augusztus 17-én. A jogerős engedély megszerzését a Projektgazda
legkésőbb 2012. szeptember végére tervezi (a pályázat esetleges hiánypótlásakor benyújtható).
A pályázat benyújtását követően a Projektgazda még a Támogatási szerződés megkötése előtt folytatja
a további előkészítési tevékenységet (kiviteli tervek elkészíttetése), tekintettel arra, hogy 2013
júliusában szeretné megkezdeni a beruházást.
A kiviteli tervek készítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, a tervellenőrről szóló 10. § (1) pontja szerint tervellenőrt nem vesz igénybe a Fürdő.
A pályázat mellékletét képező akadálymentesítés megfelelőségről szóló nyilatkozatban valamint a
kiviteli tervekben való alkalmazásáról a kivitelező céggel kötött szerződésben biztosítja vállalkozó a
Fürdőt.
A pályázat benyújtását követően az eljárásrendnek megfelelően a hiánypótlással együtt a támogató
döntés 2012. december végére várható. Így a Támogatási szerződést (TSZ) a Projektgazda
legkésőbb 2013. februárban köti meg.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 6. § értelmében a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. klasszikus
Ajánlatkérőnek minősül, így az építés tekintetében köteles közbeszerzési eljárások
lebonyolítására. Az eszközbeszerzések esetén – tekintettel az eszközök eltérő rendeltetésére,
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azokat egy beszállítótól beszerezni nem lehet - így, így az egyes beszerzések értéke nem éri el
egyenként a közbeszerzési értékhatárt, így 3 árajánlat bekérésével fogja kiválasztani pályázó a
beszállítókat. Az előzetes árajánlatok bekérése a projekt előkészítés szakaszában megtörtént, a
tényleges beszerzések megkezdése előtt – tekintettel arra, hogy a megrendeléstől számított 3
hónapnál nem lehet régebbi az árajánlat – ismételt ajánlat bekérésre kerül sor (2013. december2014. február).
A pályázat benyújtását követően 2013. februárjában megtörténik a kivitelező kiválasztása, mivel a
tervezett költség a közbeszerzési értékhatár alatt marad, így 3 árajánlat bekérését követően kerül
kiválasztásra a kiviteli terveket készítő cég. A kiviteli tervek elkészülte után, de még a projekt
előkészítés szakaszában kerül kiírásra nemzeti értékhatár szerint, nyílt közbeszerzési eljárással a
kivitelezés. A közbeszerzési szakértő bevonása szintén ugyanebben az időszakban releváns, annak
érdekében, hogy az eljárás során minden szabályosan és jogszerűen valósuljon meg.
A közbeszerzés sikeres lefolytatásával az előkészítés 2013. július 14-ig (itt tartalék idővel is számolva)
lezárul.
A PM feladata a megvalósítás alatt a beruházás elszámolásán túl a pályázatban, tervekben és az
engedélyekben szereplő projekttartalom megvalósításának nyomon követése, az esetleges változások
kezelése a Közreműködő Szervezet felé.
A kivitelezéssel párhuzamosan dolgozik a műszaki ellenőr. Elsődleges feladata a kiviteli tervek
szerint történő megvalósítás nyomon követése és szükség esetén az eltérések jelzése, kezelése.
A kivitelezés próbaüzemmel és a használatbavételi, illetve vízjogi üzemeltetési engedély
megszerzésével zárul.
A projekt fizikai zárását 2014, május 30-ra tervezi a Fürdő, így a záró kifizetési kérelmet és
projektfenntartási jelentést 2014. június 30-ig nyújtja be.
A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek tervezésekor a Projektgazda számol
időtartalékkal, így a Projekt bármilyen akadályozó körülmény felmerülése esetén is befejezhető a
tervezett időn belül.
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7. ábra: Gantt-diagram
Tevékenység megnevezése

7

8

2012
9 10 11 12

1

2

3

4

5

2013
6 7

8

9 10 11 12

1

2

2014
3 4

5

6

Projektötlet előkészítése
Engedélyes tervek
Közbeszerzés (építés)
Megvalósíthatósági tanulmány
Kiviteli tervek elkészítése
MEGVALÓSÍTÁS
Kivitelezés
Gyermekvilág
Gyógyászat
Új wellness rész
Szaunavilág
Kiszolgáló helyiségek kialakítása
Közmű építés
Külső tereprendezés (járdák,lépcsők)
Műszaki ellenőrzés
Eszközbeszerzés
Körös Z osztású öltözőszekrény
PC konfiguráció
Beléptető rendszer
Nardi Eden napozóágy (zöld)
Iszapkeverő szekrény
JSR-2 fix masszázságy
Iszap pakolóágy Ellie-P
Súlyfürdő szett
Effea vízinudli
Aquafitness vízisúlyzó
Térdb ólya
Vízinudli összekötő,1 kimenetű
Kötelező tájékoztatás
Üzleti marketing tevékenység
Projektmenedzsment
Könyvvizsgálat
Záró kifizetési kérelem összeállítása és
benyújtása

4.7 Kockázatelemzés (max. 2 oldal)
A projekt megtervezésekor a Projektgazda körültekintően felmérte az előkészítés, megvalósítás és az
üzemeltetés során felmerülő esetleges műszaki-, jogi-, társadalmi-, pénzügyi – gazdasági
fenntarthatósági- valamint intézményi kockázatokat. A Fürdő jelenleg is nyereségesen üzemel, a
beruházás megvalósításával ennek fenntartása, mértékének növelése a cél.
Kockázatok

Hatás Bekövetkezés
mértéke valószínűsége

Kockázat
kezelési stratégia

Intézkedés
felelőse

Beavatkozás
időpontja

Ellenőrzés
felelőse

Projektmenedzser
/ Tervező /
Műszaki ellenőr

Azonnal

Projektgazda

Projektmenedzser

Azonnal

Projektgazda

Projektmenedzser
/ Kivitelező

Azonnal

Projektgazda

Műszaki szempontok
Elkészült tervek nem
megvalósíthatóak,
később felmerülő
műszaki vagy jogi okok
miatt

7

2

Kivitelezői csúszás

7

4

Nem tervezett, váratlan
események, vis maior

6

2

Speciális berendezések
beszállítási ideje miatti

5

2

Amennyiben szükséges a kiviteli
terek készítésekor tervellenőr
alkalmazása; a megvalósítás
során tervezői művezetés
alkalmazása; szükség esetén a
műszaki ellenőrrel egyeztetve a
tervek módosítása
Tartalékképzés a határidőkre,
kötbér kikötése a kivitelezői
szerződésekben.
Tartalék idő és lehetőség szerint
tartalék költségkeret biztosítása,
azonnali reagálás az
eseményekre
a beszerzések alapos
megtervezése szükséges,

Projektmenedzser

a kivitelezés
Projektgazda
megkezdéséig
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Kockázatok

Hatás Bekövetkezés
mértéke valószínűsége

csúszás

Eszközök, berendezések
meghibásodása

Esetleges többletmunka
felmerülése, minőségi
követelmények nem
teljesítése miatti csúszás
Az üzemeltetési
szabályzat és higiéniai
előírások be nem
tartásából eredő
fertőzések
Tervezési ill.
kivitelezési hibákból
adódóan az
elfogadhatónál
magasabb számú
vendégbaleset
Jogi szempontok

Kockázat
Intézkedés
kezelési stratégia
felelőse
beszállítói szerződésekben
késedelmi kötbér beépítése a
határidő csúszására
A beszállítókkal kötött
szerződésben szigorú
garanciavállalást kell megszabni;
Projektmenedzser
próbaüzem; eszközök
/ Műszaki ellenőr
átvételekor azok
működőképességének
ellenőrzése
A kivitelezés során a
megvalósulást rendszeresen
Projektmenedzser
ellenőrizni, az esetleges
/ műszaki ellenőr
eltéréseket korrigálni kell

7

4

5

3

5

2

Az üzemeltetési szabályzat és a
higiéniai előírások szigorú
betartsa

5

3

Speciális tervezési szempontok
Projektmenedzser
figyelembevétele és a kivitelezés
/ Tervező /
során a minőségi előírások
Műszaki ellenőr
maximális betartása

Projektgazda /
Üzemeltető

Az építési engedélyek
megszerzését Projektgazda
elindította; nyertes pályázat
esetén a kiviteli tervek
készítésével párhuzamos történik
Projektmenedzser
a vízjogi létesítési engedély
megszerzése; megfelelő időkeret
biztosítása a vízjogi üzembe
helyezési és a használatbavételi
engedély megszerzésére
a vonatkozó jogszabályok,
szabványok változásának
Projektgazda /
folyamatos nyomon követése,
Üzemeltető
felkészülés a változásra
gondos tervezés az új beruházás
kialakításakor, a kibocsátási
Projektgazda /
értékek felmérése, határértéken
Üzemeletető
belül való tartása

Beavatkozás
időpontja

Ellenőrzés
felelőse

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

Hatósági engedélyek
megszerzésének
csúszása

5

2

Jogszabályi háttér,
szabványok változása

4

2

Kibocsátási határérték
változása

4

2

5

2

A projektfejlesztés teljes
területén biztonsági intézkedések
megtétele

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

4

1

a lakosság tájékoztatása a
projektről

Projektmenedzser

folyamatos

Projektgazda

Azonnal

Projektgazda

azonnal

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

Társadalmi szempontok
Közbiztonság romlása
(személy, vagyon elleni
bűncselekm.)
Lakossági ellenállás a
projekt
megvalósításával
kapcsolatban

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok
Az előkészítés során
alultervezett
költségvetés

8

2

Támogatás elmaradása
vagy igényeltnél kisebb
támogatási összeg

8

4

Saját erő
finanszírozásának

7

2

a tervezői szerződésbe biztosíték
(kötbér) beépítése a reálisan
Projektmenedzser
tervezett költségbecslés
érdekében
A pályázati támogatás nélkül a
projekt nem megvalósítható. Új
pénzügyi terv és analízis
Projektgazda
készítése; műszaki tartalom
szakaszolhatóságának biztosítása
Megalapozott pénzügyi
Projektmenedzser
ütemezés összeállítása, kiadások-
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Kockázatok

Hatás Bekövetkezés
mértéke valószínűsége

problémája
Műszaki berendezések
nem megfelelő
állagmegóvásából
keletkező anyagi károk

5

2

Rongálásból, nem
rendeltetésszerű
használatból adódó kár

4

3

Az új beruházás
elégtelen piaci
bevezetése, reklámja

7

3

6

4

Kockázat
kezelési stratégia
bevételek időbeliségének
összehangolása
a karbantartások folyamatos
elvégzése, a pótlási költségek
betervezése a Projektgazda
költségvetésébe
A projektfejlesztés teljes
területén biztonsági intézkedések
megtétele, pontos tájékoztatás az
egyes eszközök használatáról
üzleti marketing tevékenység
tudatos megtervezése, megfelelő
költségvetés hozzárendelése,
tervszerű végrehajtása

Intézkedés
felelőse

Beavatkozás
időpontja

Ellenőrzés
felelőse

Projektgazda /
Üzemeltető

folyamatos

Projektgazda

Projektgazda /
Üzemeltető

folyamatos

Projektgazda

Projektgazda /
marketing
munkatárs

folyamatos

Projektgazda

Intézményi szempontok
Közbeszerzési /
beszerzési eljárás
elhúzódása
Változás a tulajdonosi
szerkezetben

5

2

Szervezeti ellenállás az
alkalmazottak részéről

5

2

Szervezeti, személyi
változások a
projektmenedzsmentben

7

2

Tartalékképzés a határidőkre

Projektmenedzser

Tartalékképzés a határidőkre. A
projekt megvalósítását nem
Projektgazda
veszélyezteti, a jogutód
szervezet kötelezett a projektben
való részvételre.
a projekt megvalósításában és a
majdani üzemeltetésében
résztvevő munkatársak bevonása Projektmenedzser
a projekttervezésbe, folyamatos
tájékoztatás
Feladatok átadására elegendő idő
Projektmenedzser
biztosítása; projekt-előrehaladás
/ Projektgazda
pontos dokumentálása

a kivitelezés
Projektgazda
megkezdéséig

-

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

folyamatos

Projektgazda

5. Marketing stratégia (max. 3 oldal)
Gyomaendrőd legfontosabb kincse az 53 éve működő gyógyfürdő, valamint a tiszta vizű Hármas–
Körös és annak holtágai.
A Liget Fürdő meghatározó szerepet játszik a régió gyógyfürdő-szolgáltatásaiban, de elmondhatjuk,
hogy országos, illetve országhatáron kívüli elismerést is szerzett a fürdő, ami visszatükröződik a
vendégforgalmi adatokban is.
Vendégköre – mint ahogy azt a 3. fejezetben is bemutattuk – a hazai közönségen kívül elsősorban
Németországból, Hollandiából és Romániából jön, 2013 után, az egységes Európai
egészségpolitikának köszönhetően elsősorban gyógyászati kezelések igénybevétele céljából várható a
nemzetközi látogatószám emelkedése.
A Fürdő filozófiája, hogy olyan minőségű szolgáltatásokat nyújtson a hozzá látogatóknak, ami által a
vendég máskor is visszatér és minél hosszabb időt tölt el a Fürdőben. Ennek érdekében folyamatosan
törekszik az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítésére, valamint minőségüknek illetve az
infrastruktúra minőségének növelésére.
Vendégkörök
A vendégköröket a fürdőbelépők alapján (éves karszalag-fogyások) határoztuk meg. Ez alapján
láthatóvá válnak azok a lehetőségek (gyakorlatilag piaci rések), amelyek a pályázat célcsoportjait
adják.
Elsődleges vendégkör: Jelenleg bevételek és belépők száma alapján azok a fürdővendégek jelentik az
elsődleges vendégkört, akik a komplex, termálvizes, illetve strandi szolgáltatásokat veszik igénybe.
Másodlagos vendégkör: Jelenleg a gyógyvendégek jelentik a második legjelentősebb vendégkört (a
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TB kezelések száma az összes fürdőbelépőhöz viszonyítva 30%-os súlyt képvisel, tehát kb. 1/3 része a
látogatóknak gyógyvendég).
Célcsoportok
Elsődleges célcsoport
A gyomaendrődi fürdő nagy hangsúlyt helyez a gyógyászatra, ennek a fejlesztését a korábbi
beruházások sikerei visszaigazolják. A gyógyászati vendégek - összehasonlítva a versenytársakkal kimagasló arányt képeznek jelenleg is a fürdőlátogatók körében. A gyógyászat további fejlesztésének
lehetősége különösen fontos a következők miatt:
- a gyógyvendégek tartózkodási ideje hosszabb, mint a wellness vendégeké;
- a gyógyvendégek költési hajlandósága jellemzően magasabb;
- a külföldi vendégek döntő hányada gyógyturista;
- a már meglévő gyógyászati infrastruktúra megalapozza a gyomaendrődi gyógyászat jó hírnevét, ezért
más régióban fekvő kórházzal (Mezőtúr) is van együttműködési megállapodás;
- a fürdő megyei szinten is fürdőgyógyászati központtá szeretne válni, ehhez szükséges a további
fejlesztés.
A fentiek miatt a fejlesztés elsődleges célcsoportja a gyógyvendégek köre.
Másodlagos célcsoport
A másodlagos célcsoport az elsődleges vendégkör olyan speciális része, amelyek számára a fürdő
infrastrukturális és szolgáltatási rendszere nem megfelelően kiépített. A gyomaendrődi fürdő
termálvízre alapozott, illetve strandi szolgáltatásai jelenleg a felnőtt korosztály, illetve a 14-18 évesek
igényeit kielégítik. Ugyanakkor a szolgáltatások köre és színvonala nem megfelelő a gyermekek (és
így a gyermekes családok) részére. Ez azért különösen nagy probléma, mivel a fürdővezetés becslései
szerint ez a csoport jelenleg is a belépők valamivel több, mint 10%-át adja.
A tervezett fejlesztések következtében a másodlagos célcsoportot a kisgyermekes családok jelentik
majd. A gyermekvilág fejlesztését alátámasztja azon fürdők sikeressége, akik erre korábban nagy
hangsúlyt fektettek (pl. a budapesti Aquaworld, Bükfürdő, alsópáhoki Kolping Hotel and Spa Resort,
Kehidakustány, de említhető az ausztriai Lutzmannsburg is).
A Gyomaendrődi Liget Fürdő célja a régió kiemelt ismertségű fürdőjévé válás, amelyet a kiváló
minőségű szolgáltatások, a komplex gyógyászati kezelések igénybevételének lehetősége, valamint a
család- és vendégbarát környezet és az elérhető, jó minőségű szálláshelyek alapoznak meg.
A Fürdő stratégiai céljai:
1. Egységes és erős márka kialakítása, a Fürdő ismertségének növelése (egységes arculat,
megjelenés, weblap)
2. Versenytársaktól való egyértelmű megkülönböztetés (komplex gyógyászati szolgáltatások)
3. A Fürdő imázásnak javítása
4. Szezonalitás csökkentése, a tartózkodási idő növelése
5. Vendég-elégedettség fokozása
A projekt által közvetlenül elérendő célok:
- a Fürdő szolgáltatási színvonalának emelése, célcsoport-specifikus szolgáltatások nyújtása
- elsősorban a gyógyászati szolgáltatások bővítése, amely célhoz jelen projekt műszaki
tartalma kiválóan illeszkedik
- új piaci szegmensek /célcsoportok, a gyermekes családok megnyerése
A projekt megvalósítása során alkalmazni kívánt üzleti marketing stratégia szervesen illeszkedik
Gyomaendrőd marketing stratégiájába. A város és a Fürdő között született együttműködési
megállapodás értelmében is számos ponton kapcsolódik a Fürdő és a város tevékenysége. Az
önkormányzattámogatja a Fürdőt a stratégiai céljainak megvalósításában, a Fürdő pedig helyet biztosít
a városi rendezvényeknek, valamint közösen jelennek meg turisztikai vásárokon, eseményeken.
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A településen 2012-ben került hivatalosan bejegyzésre a helyi TDM szervezet (Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület - GYÜSZTE), így a szervezetnek még elfogadott
marketing stratégiája nincs, ennek kialakítása folyamatban van. A TDM szervezet egyetért a Fürdő
általános és jelen projektre vonatkozó marketing stratégiájával.
5.1. Piaci pozícionálás bemutatása (max. 3 oldal)
A Fürdő piaci pozicionálása a kereslet-elemzésben bemutatottakhoz igazodik.
A látogatószám alapján elsődleges célcsoport – a gyógyvendégek - számára jelentős fejlesztés az új
gyógyászati szolgáltatások bevezetése a gyógyászati épület bővítésével. A Fürdő piaci pozíciójának
erősítését az ár/érték arányban kiemelkedő, komplexé váló gyógyászati szolgáltatások bevezetésével
és az infrastruktúra minőségi javításával tudja biztosítani.
A jelenleg hiányként mutatkozó családbarát szolgáltatási profil megjelenése – a piaci tapasztalatok
alapján - egyre fontosabb lehet, ezért egyik fő alapelv a tervezett fejlesztéssel a kisgyermekes családok
megszólítása a gyermekbarát szolgáltatások bővítésével. Ez az egyedi szolgáltatásokat nyújtó, de
legfőképpen gyógyászata által elismert, kedvelt fürdőnek az eddigi pozícióját tovább kívánja erősíteni
a versenytársak körében, mert a térség fürdőiben kevésbé hangsúlyos a gyermekek és gyermekes
családok számára létesített szolgáltatások köre.
A meglévő szolgáltatási rendszert diverzifikálandó, kiegészítő szolgáltatásként kívánja bevezetni a
Fürdő wellness elemek körébe tartozó szauna-kínálatot, ami a gyógyulás-rekreáció mellett, a
kikapcsolódás élményével tovább erősítheti a Fürdő pozícióját.

12. táblázat: Fejlesztések piaci pozicionálása

Innovatív, újszerű, egyedi
szolgáltatások

Gyógyászat
gyógymedencékkel

korcsoport
GY=gyerek
D=diák
F=felnőtt
I=idős

I, F

Befogadó
képesség
(fő)

60

Gyerekvilág

GY, F

25

Wellness és szauna világ

D, F, I

20-30

Piaci
hatások

látogatószám
és
elégedettség
növekedése
látogatószám
és
elégedettség
növekedése
látogatószám
és
elégedettség
növekedése

Versenyképességi
hatás
A régióban egyedül
álló, megyei
gyógyászati
szolgáltatóvá válás;
gyógyászati piacon
egyértelmű
versenyelőny
A versenytársakéval
konkurens fejlesztés
létrejötte; egyértelmű
versenyelőny
A versenytársakéval
konkurens fejlesztés
létrejötte

Komoly versenyelőnyt fog jelenteni a Fürdő számára a megépülő gyermekvilág, valamint a
gyógyászati épület fejlesztésével a komplexé váló gyógyászati tevékenység,
Az elsődleges versenytársak közül egyik Fürdő sem nyújt jelenleg olyan színvonalú gyermekbarát
elemeket, mint amit a fejlesztés tervez. Emellett komoly unikalitást jelent a régióban, hogy
Gyomaendrőd lesz az egyedüli fürdő, aki a támogatott gyógykezelések teljes spektrumát kínálja, mivel
a TB által támogatott összes gyógyászati szolgáltatás megjelenik a fejlesztés eredményeként.
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A szolgáltatások struktúráját a következő táblázat foglalja össze, amelyben külön megjelennek a
meglévő, jelenleg meglévő, de a fejlesztéssel megszűnő és a tervezett fejlesztési elemek. Mindezek
pozitívan befolyásolják a korszerű, színvonalas terekkel rendelkező, egészségturisztikai szegmensben
már ma is meghatározó Fürdő piaci pozícióját.
13. táblázat: A szolgáltatások struktúrája

Név

M/T*

motiváció
R=rekreáció,
M=megelőzés,
GY=gyógyászat

Fürdő (régi és új épület)
Tandemmedence
M
R
Gyógymedence I.
MM
GY
Gyógymedence II.
MM
GY
Hidegvizes merülő medence a
MM
R
szaunához
Pancsoló medence
M
R
Ovális alakú, élményelemekkel
dúsított
lazítómedence
M
R
(oldalfalmasszázs, nyakzuhany,
talpmasszázs, buzgár, jacuzzi)
Gyerekmedence
T
R
Gyógymedence I.
T
R, M, GY
Gyógymedence II.
T
R, M, GY
Jakuzzi (gyógymedence III.)
T
R
Tornamedence súlyfürdővel
T
R, M, GY
Kültéri medencék
Úszómedence
M
R
Gyógyászati medence
M
M, GY
Pancsoló medence
M
R
Strandmedence
M
R
Gyógyászati szolgáltatások - OEP támogatással (90%)
Komplett hidro-balneoterápiás
kezelések
(vízsugár-kádak,
relaxációs fényterápiás kád,
M
M, GY, R
szénsavas kádfürdő, medencés
gyógyfürdő)
Víz-alatti gyógytorna, gyógyM
M, GY
úszás
Fizikoterápiás gyógykezelések
(szelektív ingeráram kezelés,
interferenciakezelés,
iontoforézis kezelés, sonoforesis
gyógyszerbevitel, közvetlen és
víz alatti ultrahangos kezelések,
M
M, GY
kis
–és
középfrekvenciás
kezelés, stabil galván kezelés, 4
rekeszes
galván
kezelés,
Kowarschik féle kisfrekvenciás
galván kezelés, diadinamik
kezelés, oedema kezelés, sport

Jellemző
korcsoport
GY=gyerek
D=diák
F=felnőtt
I=idős

Befogadóképesség (fő)

D
F, I
F, I

96
9
6

F

1

GY

7

F

21

GY
D, F, I
D, F, I
D, F, I
D, F, I

24
4
12
12
16

D, F
F, I
GY
D, F

80
39
28
124

F, I

–

GY, D, F, I

–

F, I

–
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rehabilitáció.)
Súlyfürdő szolgáltatás
Iszappakolás
Komplex gyógykezelés
Wellness szolgáltatások
Balneo-wellness
(Aromafürdő,gyógynövényes
fürdő)
Fizikoterápiás
–wellness
(Cellulitis kezelés, lipolysis
kezelés)
Szauna (Infra-, finn szauna)
Masszázsok és egyéb kezelések
(Gyógymasszázs,
frissítő
masszázs, reflex zóna ill.
Talpmasszázs,nyirok
masszázs,migrén (fej) masszázs,
szegment masszázs
alakformáló masszázs, mézes
masszázs, illóolajos masszázs,
gyógynövény
kivonatos
masszázs,
gyors
-szék
masszázs)
Bio szauna
Finn szauna
Gőzkabin
Kombi kabin
Merülő medence
Élményzuhany
Egyéb szolgáltatások
Kültéri
játszótér,
strandröplabdapálya, óriás sakk,
"ZORB" vízigolyó, trambulin,
büfék, éttermek, ajándékbolt
(Strand Mix)
Pedikűr, manikűr, fodrászat,
kozmetika (külső szolgáltató
nyújtja)

T
T
T

GY
M, GY
M, GY

F, I
F, I
F, I

4
2
–

M

R, GY

F

–

M

GY

I

–

M

R

F

9

M

R, GY

F

–

T
T
T
T
T
T

R
R
R
R
R
R

D, F, I
D, F, I
D, F, I
D, F, I
D, F, I
D, F, I

8
8
8
8
1
4

M

R

GY

–

M

R

D, F, I

–

* M=meglévő, MM=meglévő, megszűnő, T=tervezett
5.2. Marketing-kommunikációs stratégia (max. 4 oldal)
Az 1. táblázatban bemutatott programok azt mutatják, hogy jelenleg a Fürdőben szinte kizárólag a
nyári hónapokban vannak rendezvények, amelyek zömmel a helyi és környékbeli közönséget szólítják
meg. Kivételt jelent az évente megrendezésre kerülő "Bogár-találkozó", amely nemzetközi
rendezvény.
Az elmúlt évek rendezvényeinek zöme elsősorban a wellness vendégeknek szólt, korcsoport alapján
pedig a fiataloknak, fiatal felnőtteknek. 2012-ben erősödött a sport rendezvények kínálata, amelyek
főként a sportoló gyermekek és szüleik megszólítását célozták.
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14. táblázat: 2011. és 2012. évi rendezvények a Liget Fürdőben

Időpont

Rendezvény

Célcsoport

2011. június 11.
2011. június 24.

Egészségnap a Liget Fürdőben
Szent Iván éji táncest a Liget
Fürdőben

Idősebb korosztály, gyógyvendégek
Középkorúak és fiatal felnőtt korosztály,
wellness vendégek

2011. július 8.

Tribute Night

2011. július 22.

ANNA BÁL a Liget fürdőben

2011. augusztus 5-7.

XV. Nemzetközi Volkswagen
"BOGÁR" Találkozó

2011. augusztus 12.

Strandok Éjszakája

2011. augusztus 14.

2011. augusztus 27.

VízParty a Liget Fürdőben
Szent István napi Mulatság a
Gyomaendrődi Liget Fürdőben
Szezonzáró fürdős
táncmulatság!

Fiatalok, fiatal felnőttek, wellness vendégek
középkorúak és fiatal felnőtt korosztály,
wellness vendégek
Kisgyermekes családok, fiatalok,
középkorúak, idősebbek; széles vendégkör
az egész országból és határon túlról is
Fiatal felnőttek, középkorúak, wellness
vendégek
Fiatalok, fiatal felnőttek, középkorúak,
wellness vendégek
fiatalok, fiatal felnőttek, középkorúak,
wellness vendégek

2012. május 27.

Élő zenés táncest

2012. július 28.

Liget fürdő kupa - Megyei
úszóverseny

2012. augusztus 3-5.

XVI. Nemzetközi Volkswagen
"BOGÁR" Találkozó

Sportoló gyermekek és fiatalok, szülők
(gyermekes családok)
Kisgyermekes családok, fiatalok,
középkorúak, idősebbek; széles vendégkör
az egész országból és határon túlról is

2012. augusztus 10.

Strandröplabda bajnokság

Sportoló gyermekek, fiatalok és felnőttek

2012. augusztus 11.

Családi JÓGA nap

2012. augusztus 17.

II. VízParty a Liget Fürdőben

Kisgyermekes családok, fiatal felnőttek,
középkorúak, gyógy- és wellness vendégek
Fiatalok, fiatal felnőttek, középkorúak,
wellness vendégek

2012. augusztus 24.

Szezonzáró Fürdő Buli!

Fiatalok, fiatal felnőttek

2011. augusztus 19.

Fiatalok, fiatal felnőttek
Kisgyermekes családok, fiatalok, fiatal
felnőttek, középkorúak

Tekintettel arra, hogy elsősorban a főszezonban lehet a Fürdő területére jelentős vendégszámot
vonzani, ezért erre az időszakra időzíti a Fürdő a programjait. Mindezzel együttaz elő- és utószezonba
is aktív a marketing tevékenység, különböző akciókkal, kedvezményekkel igyekszik felkelteni a
látogatók érdeklődését.
Az elmúlt évekre az alábbi akciók voltak jellemzőek, amelyeket a következő években is alkalmazni
kíván:
 január-márciusi újévi belépő akció - szauna belépővel
 márciusi 15-ei akció – nőnap alkalmából nőgyógyászati szűrővizsgálatot szervez a belépő
vendégek számára
 április belépő akció - szauna belépővel
 április strandszezon nyitó akciók szezonnyitó programokkal
 május 1. hétvégéje – apró meglepetéssel kedveskedik az édesanyáknak, nagymamáknak
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őszi szünet - Veled együtt akció – a gyerekeket kísérő szülők is diákjeggyel léphetnek be a
fürdőbe
decemberi ünnepi wellness csomag

A Fürdő területén működő egyéb szolgáltatások is hozzájárulnak a szezonhosszabbításhoz,
népszerűsítésének növeléséhez:
 Békés megyében elsőként beüzemelt „ZORB” vízi golyó
 kültéri játszótér
 strandröplabda pálya
 óriás sakk
 trambulin
 büfék, éttermek
 ajándékbolt
Az elkövetkező évek marketing feladataiban és költéseiben hangsúly-eltolódás szükséges. A
fejlesztésekkel összhangban a marketing-kommunikációnak is elsősorban a gyógyászatot, és a
kisgyermekeknek szóló elemeket kell hangsúlyozni. A marketing szempontjából tehát a
gyógyvendégek és a kisgyermekes családok jelentik a fő célcsoportot. Nekik szóló lapokban, általuk
használt csatornákon keresztül szükséges a fürdő szolgáltatásait reklámozni, ajánlani. A külföldi,
elsősorban a gyógyturizmus miatt Magyarországra / Gyomaendrődre látogató vendégeket igyekeznek
külföldi turisztikai szaklapokon keresztül elérni.
1. A projekt célja a külföldi vendégek megszólítása érdekében a jelenleg is hét nyelvű (magyar, német,
angol, olasz, román, francia, orosz) weblap fejlesztése.
2. Emellett cél egy adatbázis-építés a német, osztrák és román egészségügyi szolgáltatókról, hogy
ennek segítségével a Fürdő a gyógyászati kezelésekre beutalt vendégeket közvetlenül elérhesse.
3. A fentiekhez kapcsolódóan a Fürdő tevékenységéről, szolgáltatásairól hírlap szerkesztése és
eljuttatása a hazai és külföldi turisztikai- és egészségügyi szolgáltatókhoz.
A marketing stratégia elemeinek pozícionálása:
1. Fizetett nyomtatott hirdetés
a. helyi újságok (Szóbeszéd), családi lapok, orvosi/gyógyászati lapok
2. Fizetett nyomtatott reklám
a. orvosi rendelők, kórházak közelében
b. óvodák, általános iskolák, sportpálya bejáratánál, közelében
c. Aquaparkok 2014 című kupon füzetben szereplés
3. Fizetett és ingyenes elektronikus hirdetés, megjelenés
A gyógyvendégek idős kora miatt ők kevésbé aktív internethasználó csoport, ezért az
elektronikus megjelenések fő célcsoportja a kisgyermekes családok, fiatalok és a felnőttek.
a. saját honlapon keresztül aktuális hírek, információk, akciók közlése
b. hírlevél szerkesztés és elektronikus terjesztése
c. turisztikai szolgáltatók weboldalán „backlink” elhelyezése
d. fizetett internetes banner a turizmusonline.hu oldalon
e. reklám szpot a Békés megyei Csaba rádióban valamint a Rádió1-en
f. kis reklámfilm az Echo TV-ben
4. Kisfilm készítés (az előző évekhez hasonlóan)
a. helyi televízióban megjelenés
b. youtube-on, facebookon terjeszthető forma
5. Külföldi megjelenés
Az elsődleges célcsoport a gyógyvendégek köre, az új európai közös egészségpolitikai
rendszer eredményeképpen ők a potenciális felhasználók.
a. nemzetközi lapokban való megjelenés (Ungarische Ferien 2014)
b. Romániában a magyar határ mentén út melletti hirdető táblák elhelyezése
6. Rendezvény, kiállításon való megjelenés
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a. helyi reklám érték a gyomaendrődi halfőző versenyen (2013. augusztus) való
megjelenés;
b. Csabai kolbászfesztiválon (2013. október való megjelenés regionális hírértékű;
c. országos, esetenként nemzetközi megjelenést biztosít az Utazás kiállításon való
részvétel
d. a Nyugdíjas expon (2013.november; Budapest-Syma csarnok) való részvétellel
közvetlenül tudja a Fürdő a gyógyászati kezeléseket igénybevevő vendégek jelentős
részét megszólítani
7. Kihelyezett tájékoztató anyagok, brossúrák
a. szakrendelőkben, kórházakban
b. óvodákban, általános iskolákban
c. művelődési házban
d. szállodákban, szálláshelyeken
e. valamint a kiállításokon való terjesztéssel
2013. II. félévében 1500 db A5 és 500 db A4 méretű reklámanyag kihelyezése, 2014-ben a
projekt keretében létrehozott újdonságokról 3500 db A5 és 1500 db A4 brossúra elhelyezése a
meglévő és az új célcsoport elérése és tájékoztatása érdekében.
Az alkalmazott marketing eszközökkel egyaránt eléri a Fürdő a hazai regionális és országos
vendégkört, az új marketing eszközökkel pedig (weblap fejlesztés, nemzetközi egészég pénztári
adatbázis építés, Hírlevél szerkesztés) a nemzetközi jelenlétét is erősítheti a két célcsoport körében.
A 2. számú táblázatban a projekt megvalósítása alatt megvalósítandó marketing tervet mutatjuk be
annak költségeivel.
A pályázatban elszámolandó éves költségkereten felül (2013-ban 1.164.000.- Ft, 2014-ben 2.909.000.Ft) további összeget költ a Fürdő a programok megszervezésére, különböző akciók lebonyolítására. A
teljes éves marketing költségkeret 2013-ra 4 millió, míg 2014-re 4,5 millió Ft.
15. táblázat: Üzleti marketing terv a projekt megvalósítása alatt (2013. II. félév és 2014. I. félév)
2013.III.negyedév

Menny.

A5 brossúra
A4 brossúra
Honlap fejlesztés (6 idegen nyelven
teljes menü)
Halfőzőversenyen való megjelenés
(Gyomaendrőd)

Egységár

1500

330

495 000

500

460

230 000

1

120000

120 000

1

40000

40 000

1

75000

75 000

1

39000

39 000

Rádió reklám (Csaba Rádió)
Bécsi turisztikai újság (Ungarische
Ferien)
Összesen
2013.IV.negyedév

Nettó

Célcsoport
családosok, gyógyászatra
érkezők
családosok, gyógyászatra
érkezők
külföld
helyi,megyei családosok,
gyógyászatosok
helyi,megyei családosok,
gyógyászatosok
külföld

999 000
Menny.

Egységár

Nettó

Csabai kolbászfesztiválon megjelenés

1

40000

40 000

Újság hirdetés (Szóbeszéd)

1

25000

25 000

családosok, gyógyászatra
érkezők
helyiek

Nyugdíjas Expo

1

100000

100 000

idős korosztály, országos

Összesen

165 000

2013 összesen
2014.I.negyedév
Utazás kiállításon való megjelenés

1 164 000
Menny.

Egységár
1

120000

Nettó
120 000

mindenki
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Adatbázis létrehozása: német, osztrák,
román egészségpénztárakról,
turisztikai ernyőszervezetekről,
szálloda szövetségekről

1

250000

250 000

külföld

Hírlevél szerkesztése 7 nyelven

1

130000

130 000

hazai, külföld

Összesen
2014.II.negyedév
Bécsi turisztikai újság (Ungarische
Ferien)

500 000
Menny.

Egységár

Nettó
külföld

1

39000

39 000

A5 brossúra

3500

330

1 155 000

mindenki

A4 brossúra
Romániába hirdető táblán való
megjelenés

1500

460

690 000

mindenki

1

150000

150 000

TV hirdetés (Echo Tv)

1

170000

170 000

Internetes banner elhelyezése
(turizmusonline.hu - hosszú felhő)

1

50000

50 000

Aquaparkok prospektus- kupon füzet

1

80000

80 000

családosok

Rádió reklám (Rádió 1)

1

75000

75 000

fiatalabbak, családosok

Összesen

2 409 000

2014 összesen

2 909 000

Mindösszesen

4 073 000

külföld
mindenki
mindenki
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A Projektgazda a megpályázott támogatási összeg alapján a II. kommunikációs csomagot köteles
megvalósítani.
Ennek elemeit és bekerülési költségét az alábbi táblázatban mutatjuk be.
16. táblázat: Kötelező kommunikációs tevékenység

II. Kommunikációs csomag
Meglévő honlap esetén a projekthez
kapcsolódó tájékoztató, esetleg aloldal
létrehozása és folyamatos működtetése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt
indításáról
és
a
sajtómegjelenések
összegyűjtése
B típusú tábla

Kötelező tájékoztatás
Ütemezés
Mennyiség

Egységár

Nettó
költség
Szolgáltatóval élő
megállapodás keretében, nem
tervezünk rá külön költséget
0 Ft
0 Ft

Folyamatosan

1 db

Projekt indításakor:
2013. július

1 db

Projekt indításakor:
2013. július
Fotódokumentáció készítése
Folyamatosan
Sajtóközlemény kiküldése a projekt Projekt zárásakor:
zárásáról
és
a
sajtómegjelenések 2014. május-június
összegyűjtése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez Projekt zárásakor:
kapcsolódó tartalommal
2014. május-június
Fenntartási
időszakban
D típusú tábla
Projekt zárásakor:
2014. május-június
Összesen

1 db

80 000 Ft

80 000 Ft

1 db
1 db

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

1 db

0 Ft

0 Ft

1 db

30 000 Ft

30 000 Ft

6 db

110 000 Ft

110 000
Ft
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6. Üzleti terv
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. árképzési startégiája az önkormányzati fenntartású múltra
tekintettel a korábbi években a közcélú fürdő jelleget tükrözte, a bevételei emiatt nem fedezték a
kiadásait. A fejlesztés hatására azonban az új szolgáltatások bevezetésével és a magasabb szinvonalú
kiszolgálással úgy tudja emelni árait, hogy az ne eredményezzen látogatószám csökkenést. A Fürdő
működtetése a tervezett díjszabási változásokkal 2019-re jövedelmezővé válik.
A Fürdő bevételei és kiadásai a pályázat mellékleteként benyújtandó kötelező költségvetési táblától
eltérnek, ezért két oldalról vizsgáltuk meg a bevételek és kiadások alakulását és a jövedelmezőség
kérdését.

6.1.

Kötelező költségvetési tábla szerint

A Fürdő bevételeit a következő szolgáltatások adják: fürdő belépők, gyógy- és wellness
szolgáltatások, kemping díj, bérbeadásból származó bevétel, egyéb bevételek: önkormányzattól,
munkaügyi központtól kapott támogatás. A pályázat keretében a kempinget és vendéglátóegységet
érintő fejlesztés nem történik, ezért ebben az esetben árbevétel növekedéssel nem számolunk a
megvalósítási és fenntartási időszakban.
A projekt megvalósulása esetén mind látogatószám, mind pedig jegyár emlekedéssel számoltunk,
aminek egyenes következménye az árbevétel növekedése is. A kemping szolgáltatás esetében a 2011es árbevételt vettük állandónak. A helyi lakosok számának emelkedése nem releváns jelen projekt
esetében, hiszen ők jellemzően most is a Fürdő szolgáltatását veszik igénybe, az ő esetükben nem
reális a vendég szám emelkedése.
17. táblázat: Projekt megvalósul esetében várható látogatószám, jegyár emelkedés és bevétel a projektre
vetítve
Látogatószám
Csoportos
Családi
Fürdő
Gyógyászat
Kemping
Helyi lakos, bérletes
Összesen

2011
13 322
136
55 164
34 851
985
11 679
116 137

2012
13 322
136
55 164
34 851
985
11 679
116 137

2013
13 322
136
55 164
34 851
985
11 679
116 137

2014
13 761
868
55 282
35 580
985
11 679
118 155

2015
14 200
1 600
55 700
37 436
985
11 679
121 600

2016
14 440
1 830
56 000
38 885
985
11 679
123 819

2017
14 700
2 060
56 100
40 335
985
11 679
125 859

2018
15 000
2 300
56 250
41 785
985
11 679
127 999

2019
15 530
2 500
56 461
42 845
985
11 679
130 000

Átlagos jegyár
Csoportos
Családi
Fürdő
Gyógyászat
Kemping
Helyi lakos-bérletes

2011
732
2 658
767
450
6 822
1 351

2012
732
2 658
767
450
6 822
1 351

2013
732
2 658
767
450
6 822
1 351

2014
838
2 940
887
555
6 822
1 521

2015
854
2 970
906
567
6 822
1 561

2016
871
3 008
924
580
6 822
1 601

2017
885
3 038
954
592
6 822
1 640

2018
903
3 068
964
605
6 822
1 680

2019
917
3 107
982
617
6 822
1 720

Árbevétel
Csoportos
Családi
Fürdő
Gyógyászat
Kemping
Helyi lakos, bérletes
Összesen

2011
9 746 162
361 477
42 294 239
15 674 368
6 720 000
15 776 577
90 572 823

2012
9 746 162
361 477
42 294 239
15 674 368
6 720 000
15 776 577
90 572 823

2013
9 746 162
361 477
42 294 239
15 674 368
6 720 000
15 776 577
90 572 823

2014
11 527 645
2 552 059
49 049 507
19 745 283
6 720 000
17 769 015
107 363 508

2015
12 131 287
4 752 256
50 451 478
21 239 485
6 720 000
18 232 204
113 526 710

2016
12 576 200
5 505 343
51 736 832
22 543 756
6 720 000
18 695 393
117 777 523

2017
13 010 088
6 259 071
53 539 820
23 886 387
6 720 000
19 158 582
122 573 948

2018
13 542 300
7 057 283
54 213 188
25 263 211
6 720 000
19 621 771
126 417 753

2019
14 246 849
7 766 520
55 450 122
26 435 365
6 720 000
20 084 960
130 703 817

Mind az árképzés tekintetében mind pedig a látogatószám meghatározásakor a 3. fejezetben
bemutatott kereslet-kínálat elemzést vette figyelembe a Projektgazda. A Fürdő a beruházás
következtében olyan egyedi és eltérő fokuszú kínálattal fog rendelkezni, ami alapjául szolgálhat a
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látogatószám növekedésének és a szolgáltatás árait is csak olyan mértékben emeli a Fürdő, ami a
kereslet-kínálat egyensúlyában még optimális.
A projektre vetített árbevétel alakulása projekt nélküli és projektes esetben tehát az alábbiak szerint
várható:
18. táblázat: Várható árbevétel, projekt nélküli esetben
Projekt nélküli eset
Infrastruktúra használatához
kapcsolódó díjak - projekt nélkül
Föld vagy épületek értékesítése
vagy bérbeadása - projekt nélkül
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében
történő szolgáltatásnyújtás - projekt
nélkül
Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90 571 90 571 90 571 90 571 90 571 90 571 90 571 90 571
3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

90 571

3 449

3 449

30
30
30
30
30
30
30
19 494 18 924 18 924 18 924 18 924 18 924 18 924

30
18 924

153 712 113 544 112 974 112 974 112 974 112 974 112 974 112 974

112 974

28
59 664

3 449

2019

19. táblázat: Várható árbevétel projekt megvalósulás esetén
Projekt megvalósulása esetén
Infrastruktúra használatához
kapcsolódó díjak - projekt
Föld vagy épületek értékesítése vagy
bérbeadása - projekt
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében
történő szolgáltatásnyújtás - projekt
Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90 571 90 571 90 571 107 362 113 525 117 775 122 572 126 416
3 449

3 449

2019

130 701

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

28
30
30
59 664 19 494 18 924

30
6 369

30
5 749

30
1 776

30

30

30

153 712 113 544 112 974 117 210 122 753 123 030 126 051 129 895

134 180

Az egyéb bejövő pénzáram jelen esetben az önkormányzattól kapott támogatás mértéke. A 2012-es
évtől kezdve a kiadás és bevétel eredményénél a nonprofit szint elérésének mértékéig határoztuk meg.
A különbség egyértelműen látszik a két eset között. A Fürdő a projekt tekintetében 2017-re eléri azt a
szintet, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ne kelljen támogatnia a Fürdőt. A következő
pontban bemutatásra kerül ugyanerről az oldalról a Fürdő várható teljes működési költsége és annak
egyensúlyához szükséges juttatás mértéke is.
A kiadásokat vizsgálva a Fürdő eredménykimutatásától ismételten kénytelenek vagyunk eltérni,
hiszen a pénzügyi elemzésben sem értékcsökkenéssel, sem pedig egyéb ráfordítással nem
számolhatunk, viszont a pótlás költsége megjelenik. A pótlás költsége a Fürdő átlagos működése
esetén körülbelül 1.000.000 Ft összeget ki évente, a projekt megvalósítása esetén ez az összeg
természetesen bizonyos időszakokban növekedni fog a beruházás során beszerezni tervezett és értékét
vesztett eszközök pótlási költségével. A közüzemi díjak esetében az elmúlt 3 évben tapasztalható
kiadás csökkentést a racionalizálás, a temrálvíz megfelelő felhasználása tette lehetővé. A folyamat
2012-ben éri el csúcspontját, ez lesz az a szint, amit a továbbiakban is tartani lehet. A beruházás
megvalósulása esetén a közüzemi díjak természetesen nőni fognak, viszont az újonnna kialakítandó
épület már a termálvíz több körben történő felhasználását vette alapul működésének kialakításakor. Az
anyagköltség tekintetében nem várható nagy mértékű emelkedés, a tisztitószereket – nagy tételben
rendelésük miatt- kedvező áron szerzi be a Fürdő, a 6 új alkalmazottnak biztosított munka- és
védőruha jelent csak érdemi többlet kiadást. Az igénybe vett szolgáltatások mértékénél is várható
növekedés, mivel a Fürdőben rendelő gyógytornász jelenleg 3 napot, az orvos pedig 2 napot tölt, ez a
fejlesztést
követően
5
napra
illetve
3
napra
fog
nőni.
A pótlási költségek a beruházás következtében szintén emelkedni fognak, kiszámításához az alábbi
táblázat nyújt segítséget:
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20. táblázat: Pótlási költségek alakulása

Beruházási elem
Gyerekcsúszda
JSR-2 fix masszázságy
PC konfiguráció
Spriccelő állatfigura
2019-ben összesen
Automata CI/ph mérő és szabályozó:
Gyerekmedence
2021-ben összesen
Gyerekmedence: Ágyú
2023-ban összesen
Finn szauna
2024-ben összesen
Bio szauna
2025-ben összesen
Iszapkeverő szekrény
2026-ben összesen
Gőzkabin
Klórozó injektor tápszivattyú
Szivattyú szabályozó: Gyerekmedence
2027-ben összesen
Termálvíz szivattyú
Vegyszeradagoló szivattyú: Gyerekmedence
Vegyszeradagoló szivattyú: Merülőmedence
2028-ban összesen
Kombi kabin
Vízforgató szivattyú: Gyerekmedence
Vízforgató szivattyú: Merülőmedence
2029-ben összesen
Beléptető rendszer
Klórozó berendezés: gyerekmedence
Lemezes hőcserélő Gyerekmedence
Műanyag kiegyenlítő tartály: Gyerekmedence
Oldalmasszázs
Öblítő levegőfúvó motorral
Öblítővíz tározó tartály
Pezsgőlevegő
Súlyfürdő szett
Zárt szűrőtartály: gyerekmedence
Zárt szűrőtartály: merülőmedence
Maradványérték
Összesen

Élettartam Darab Fajlagos költség
év
szám (2012-es árakon)
5
5
5
5

1 db
4 db
1 db
1 db

1 488 000
776 000
248 693
465 000
2 977 693

7

1 db

9

1 db

10

1 db

11

1 db

12

1 db

13
13
13

1 db
2 db
1 db

14
14
14

2 db
1 db
1 db

15
15
15

1 db
2 db
2 db

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1 db
1 klt
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
4 db
1 db
1 db

675 637
675 637
1 133 000
1 133 000
2 267 500
2 267 500
1 752 500
1 752 500
2 544 640
2 544 640
1 545 000
271 778
1 423 958
3 240 737
795 732
449 530
568 626
1 813 888
2 060 000
763 637
155 664
2 979 301
5 000 000
1 129 991
245 414
615 288
772 500
431 162
283 980
772 500
1 252 400
1 456 896
331 484
12 291 616
31 676 511
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A kiadásokat tekintve a fejlesztés hatására az alábbiak szerint változik a Fürdő költsége:
21. táblázat: Projektre vetített kiadások projekt nélküli esetben
Projekt nélküli eset

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kiadások

Üzemeltetési költség összesen
Bér+Személy jellegű költség
Anyag jellegű költség
Alanyag, nyomtatvány,
karszalag,irodaszer, munka- és
védőruha, tisztitószer

Igénybe vett szolgáltatás
Ebből Marketing
Közüzemi költségek
ebből Vízdíj
Áramdíj
Gázdíj
Egyéb közüzemi díj: víz készlet
használati járulék (VKJ)
Karbantartási költségek összesen
Pótlás
Költség összesen

138 822 110 871 110 301 110 301 110 301 110 301 110 301 110 301
58 725 55 198 55 198 55 198 55 198 55 198 55 198 55 198
82 620 58 346 57 776 57 776 57 776 57 776 57 776 57 776

110 301
55 198
57 776

7 842 7 688 7 765 7 765 7 765 7 765 7 765 7 765
39 591 33 500 32 450 32 450 32 450 32 450 32 450 32 450
4 955
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
32 664 14 485 14 888 14 888 14 888 14 888 14 888 14 888
3 772
3 027 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959
14 979
6 932 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244
12 930
3 542 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701

7 765
32 450
4 000
14 888
2 959
7 244
3 701

983
1 523
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

141 345 113 544 112 974 112 974 112 974 112 974 112 974 112 974

112 974

22. táblázat: Projektre vetített kiadások projekt megvalósulása esetén
Projekt megvalósulása esetén
Kiadások (eFt)

Üzemeltetési költség összesen
Bér+Személy jellegű költség
Anyag jellegű költség
Alanyag, nyomtatvány,
karszalag,irodaszer, munka- és
védőruha, tisztitószer

Igénybe vett szolgáltatás
Ebből Marketing
Közüzemi költségek
ebből Vízdíj
Áramdíj
Gázdíj
Egyéb közüzemi díj: víz készlet
használati járulék (VKJ)
Karbantartási költségek összesen
Pótlás
Költség összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

138 822 110 871 110 301 114 537 120 080 120 130 120 130 120 130
58 725 55 198 55 198 55 752 56 306 56 306 56 306 56 306
82 620 58 346 57 776 61 458 66 447 66 724 66 724 66 724

120 130
56 306
69 702

7 842 7 688 7 765 7 890 7 890 7 890 7 890 7 890
39 591 33 500 32 450 32 950 34 200 34 250 34 250 34 250
4 955 4 000 4 000 4 500 4 500 4 000 4 000 4 000
32 664 14 485 14 888 17 945 21 684 21 684 21 684 21 684
3 772 3 027 2 959 3 987 5 022 5 022 5 022 5 022
14 979 6 932 7 244 7 736 8 599 8 599 8 599 8 599
12 930 3 542 3 701 5 238 7 079 7 079 7 079 7 079

7 890
34 250
4 000
21 684
5 022
8 599
7 079

983
1 523
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 673
1 000

984
1 900
1 000

984
1 900
1 000

984
1 900
1 000

984
1 900
3 978

141 345 113 544 112 974 117 210 122 753 123 030 123 030 123 030

126 008

A közüzemi díjak közül a gázfogyasztás költsége a megnövekedett fűtendő terület miatt nő, viszont a
növekedés mértéke alacsonyabb, mivel a termálvizet a Fürdő fűtésre is használja. A vízhasználat
esetében sem olyan jelentős a változás, mint várható lenne, hiszen a medencék többsége gyógyvizes,
valamint a hidegvíz ellátás egy része kútvíz segítségével történik. Az áramfogyasztás növekedésének
enyhítésére a Fürdő olyan gépek és eszközök beszerzése mellett döntött, amelyek a korábbiakhoz
képest jobb energiahatékonysággal bírnak.
A személyi jellegű költségek változása a 6 új munkahely megteremtésével járó plusz költségekkel
magyarázható:

54

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

DAOP-2.1.1/J-12


23. táblázat: Személyi jellegű költségek növekedése
Munkakör

6.2.

Létszám Havi bruttó Egyéb személy
(fő)
bér (Ft)
jellegű kifiz.

Járulék Összesen

Úszómester

1

108 800

27 000

29 376

165 176

Úszómester

1

108 800

27 000

29 376

165 176

Masszőr
Fizikoterápiás
asszisztens
Fizikoterápiás
asszisztens
Adminisztratív
munkatárs
Összesen

1

132 600

27 000

35 802

195 402

1

132 600

27 000

35 802

195 402

1

132 600

27 000

35 802

195 402

1

130 000

27 000

35 100

192 100

6

745 400

162 000

201 258 1 108 658

Teljes Fürdő működésére vetített költségvetés

A bevétel oldalon a teljes fürdőre nézve vizsgálnunk kell a kempingből származó és a bérbeadásból
származó árbevétel növekedését is. A Fürdő fejlesztéséből származó közvetett hatás ugyanis
relevánsan ezeket a szolgáltatásokat is érinteni fogja. Ezek figyelembe vételével az alábbiak szerint
realizálható a bevétel:
24. táblázat: Teljes Fürdőre vetített bevételek nagysága projekt nélkül
Teljes  projekt nélkül
Bevétel
Infrastruktúra használatához
kapcsolódó díjak - projekt nélkül
Föld vagy épületek értékesítése vagy
bérbeadása - projekt nélkül
történő szolgáltatásnyújtás - projekt
nélkül
Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

90 571

90 571

3 449

3 449

3 449

30
30
30
30
30
30
33 494 31 924 31 924 31 924 31 924 31 924

30
31 924

30
31 924

153 712 127 544 125 974 125 974 125 974 125 974 125 974

125 974

125 974

2018

2019

127 486

132 005

90 571 90 571 90 571 90 571 90 571 90 571 90 571
3 449
28
59 664

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

25. táblázat: Teljes Fürdőre vetített bevételek nagysága projekt megvalósulás esetén
Teljes Fürdő projekttel
Bevétel (eFt)
Infrastruktúra használatához
kapcsolódó díjak - projekt
Föld vagy épületek értékesítése
vagy bérbeadása - projekt
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében
történő szolgáltatásnyújtás - projekt
Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

90 571 90 571 90 571 107 564 113 934 118 398 123 415
3 449

3 449

3 570

3 695

3 824

3 958

4 096

4 240

4 388

28
30
30
30
30
30
59 664 33 494 31 803 18 922 17 965 13 644

30
8 488

30
4 274

30

153 712 127 544 125 974 130 210 135 753 136 030 136 030

136 030

136 423

Projekt nélküli esetben a bevételeknél nem számolunk változással, hiszen beruházás nélkül nincs
olyan tényező, amire alapozva kijelenthető lenne, hogy a látogatószám nőni fog. Az infláció
mértékével nem számolunk sem a bevétel, sem pedig a kiadás oldalon. Az egyéb bejövő pénzáram
tekintetében projekt megvalósulás esetén egyértelműen látszik a Fürdő gazdasági helyzetének
javulása. A fenntartási időszak végére (2019) az önkormányzatnak már nem kell támogatást nyújtania
a működéshez, mivel a Fürdő ettől kezdve nem üzemel veszteségesen.
A kiadásoknál az eredmény kimutatást követve, az alábbi bontásban vizsgáltuk a költségeket:
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26. táblázat: Teljes Fürdőre vetített kiadások nagysága projekt nélkül
Teljes  projekt nélkül

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kiadások (eFt)

Bér+Személy jellegű költség
Anyag jellegű költség
Alanyag, nyomtatvány,
karszalag,irodaszer, munka- és
védőruha, tisztitószer

Igénybe vett szolgáltatás
Ebből Marketing
Közüzemi költségek
ebből Vízdíj
Áramdíj
Gázdíj
Egyéb közüzemi díj: víz készlet
használati járulék (VKJ)
Karbantartási költségek összesen
Egyéb ráfordítás
Értékcsökkenés
Költség összesen

58 725 55 198 55 198 55 198 55 198 55 198 55 198
82 620 58 346 56 776 56 776 56 776 56 776 56 776

55 198
56 776

55 198
56 776

7 842 7 688 7 765 7 765 7 765 7 765 7 765
39 591 33 500 32 450 32 450 32 450 32 450 32 450
4 955 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
32 664 14 485 14 888 14 888 14 888 14 888 14 888
3 772 3 027 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959
14 979 6 932 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244
12 930 3 542 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701

7 765
32 450
4 000
14 888
2 959
7 244
3 701

7 765
32 450
4 000
14 888
2 959
7 244
3 701

983
984
984
984
984
984
984
1 523 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673
15 831 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
3 105 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

984
1 673
12 000
2 000

984
1 673
12 000
2 000

160 281 127 544 125 974 125 974 125 974 125 974 125 974

125 974

125 974

2018

2019

27. táblázat: Teljes Fürdőre vetített kiadások nagysága projekt megvalósulás esetén
Teljes Fürdő projekttel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kiadások (eFt)

Bér+Személy jellegű költség
Anyag jellegű költség
Alapanyag, nyomtatvány,
karszalag,irodaszer, munka- és
védőruha, tisztitószer

Igénybe vett szolgáltatás
Ebből Marketing
Közüzemi költségek
ebből Vízdíj
Áramdíj
Gázdíj
Egyéb közüzemi díj: víz készlet
használati járulék (VKJ)
Karbantartási költségek összesen
Egyéb ráfordítások
Értékcsökkenés
Költség összesen

58 725 55 198 55 198 55 752 56 306 56 306 56 306
82 620 58 346 56 776 60 458 65 447 65 724 65 724

56 306
65 724

56 306
65 724

7 842 7 688 7 765 7 890 7 890 7 890 7 890
39 591 33 500 32 450 32 950 34 200 34 250 34 250
4 955 4 000 4 000 4 500 4 500 4 000 4 000
32 664 14 485 14 888 17 945 21 684 21 684 21 684
3 772 3 027 2 959 3 987 5 022 5 022 5 022
14 979 6 932 7 244 7 736 8 599 8 599 8 599
12 930 3 542 3 701 5 238 7 079 7 079 7 079

7 890
34 250
4 000
21 684
5 022
8 599
7 079

7 890
34 250
4 000
21 684
5 022
8 599
7 079

983
984
984
984
984
984
984
1 523 1 673 1 673 1 673 1 673 1 900 1 900
15 831 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
3 105 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

984
1 900
12 000
2 000

984
1 900
12 000
2 000

160 281 127 544 125 974 130 210 135 753 136 030 136 030

136 030

136 030

A kiadások között nem szerepel pótlás, viszont az eredmény kimutatás szerint szerepel értékcsökkenés
és egyéb ráfordítás. A teljes Fürdő és a projektre vetített kiadás nem sokban tér el egymástól, azonban
a hivatalosan elfogadott eredmény az üzemi (üzleti) eredmény, így fontosnak tartottuk ilyen bontásban
is elkészíteni a táblázatot, hiszen ebből tud csak kiderülni, hogy a teljes Fürdő a fenntartási időszak
végére nyereségessé válik.
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Munka alatt!
7. Pénzügyi elemzés
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságként végzi tevékenységét 2003 óta. Korábban Gyomaendrőd Város Önkormányzata
üzemeltette a Fürdőt, fő tevékenységként a gyógyászatra és nem a profitra koncentrált a város
vezetősége, ezért a Fürdő veszteségesen működött, és az akkoriban felhalmozódott követelések
valamint az időközben bekövetkező gazdasági válság miatt a vállalattá alakult szervezet a mai
napig, megszorításokkal sem tudta nyereségessé tenni az üzemeltetést.
A 2009-es üzleti évben egyértelműen látszik a válság hatása, a Fürdő kiadásai drasztikusan
megemelkedtek, míg bevételei az előző évekhez képest csökkentek. A 2009-es eredmények
miatt a Fürdő kénytelen volt a 2010-es évben jelentősen lecsökkenteni kiadásait, a szokásos
éves fejlesztések és a munkavállalói létszám rovására ment a költségcsökkentő stratégia. A
személyi és anyagi jellegű kiadásokat a 2011-es évben tovább csökkentették, viszont a
látogatószám fenntartása érdekében a Fürdő kisebb fejlesztéseket hajtott végre, hiszen a
vendégkör megtartásának egyik alapvető feltétele a folyamatos fejlesztés, emiatt a kiadásai az
előző évhez képest emelkedtek. A 2012.évben valósulhat meg az a projekt, amit már évek óta
tervez a Fürdő. Ennek segítségével a Fürdő jövedelmezősége javulhat a magasabb színvonalú
és szélesebb körű szolgáltatásokkal és az új célcsoport bevonásával. A projekt finanszírozása
érdekében az önkormányzat kötvényt bocsátott ki, így az önerő összege a Fürdő
rendelkezésére áll.

A bevétel és kiadás mértékének közelségét az okozza, hogy a vállalkozás költségeinek zöme – a
bevételek szezonalitásától függetlenül – fix ráfordítások. A vállalat életében meghatározó kiadások:
víz, szennyvíz, gáz-villamosenergia, bér és járulékok. További probléma, hogy a gyógyászatban a
megfelelő minőségű anyagok beszerzésének költsége magas, viszont a szolgáltatások díját nem lehet
ennek megfelelő mértékben emelni. A bevétel növekedés lehetőségét komplex szolgáltatás nyújtással és
ésszerű anyag felhasználással lehet kezelni. 2011 második félévében 60%-kal csökkentették a
gázfelhasználását, 30%-kal a vízdíját és a szennyvíz kibocsátást, valamint 20-25%-kal csökkent a
villamos energiafogyasztás is. A projekt keretében az újonnan épülő fürdő rész fűtését termál víz
segítségével oldják meg, gáz rásegítéssel, az iszapkeverő szekrény pedig alkalmas lesz a felhasznált
iszap teljes fertőtlenítésére pasteurizálással.
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Az új szolgáltatásokkal: iszapkezelés, súlyfürdő kiegészítve a jelenlegi szolgáltatásokat, olyan komplex
gyógykezelés nyújtására lesz alkalmas a Fürdő, amely jelentősen növeli a igénybe vett kezelések
számát és minőségét, így bevételét is, valamint a komplex gyermekvilág elkészítésével a családosoknak
is szeretné megteremteni a Fürdő Gyomaendrődön a fürdőzés, rekreáció és wellness élményét. A
kiadások és bevételek alakulását a 6. fejezetben részletesen bemutattuk.

05_Kotelezoen_kitoltendo_ktg tabla.xls munkalapjai kerülnek beszúrásra
7.1 Általános tudnivalók
7.2 Az alapadatok megadása
7.3 Tételes költségvetés készítése
7.4 A projekt ütemezésére vonatkozó információk
7.5 Fajlagos költségek
7.6 Pénzügyi elemzés input adatai
7.7 Önerő, hitel
7.8 „De minimis” támogatás
7.9 Pénzügyi elemzés, tanulmány táblázat
7.9.1 Pénzügyi elemzés
7.9.2. Tanulmány tábla

7.10 Általános fogalmak
8 Költség-haszon elemzés
Tekintettel arra, hogy a projekt támogatás tartalma 1 millió Euro alatti összeg (290.740.000 Ft), így
költség-haszon elemzés nem készül.
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Mellékletek
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számú melléklet

A fürdőben foglalkoztatottak száma 2011-ben a munkakörök megoszlása alapján
Munkakör megnevezése
Vezérigazgató
Pénzügyi vezető
Adminisztratív munkatárs
Takarító
Karbantartó
Úszómester
Masszőr
Fizioterápiás asszisztens
Pénztáros
Kertész
Éjjeli őr
Munkavédelmi előadó
Összesen:

Munkakör betöltéséhez kapcsolódó
elvárások
önkormányzati testület által választott
pénzügyi felsőfokú végzettség
érettségi, gyakorlat
szakmunkás
szakképesítés
szakképesítés, 2 idegennyelv ismerete
szakképesítés, idegennyelv ismerete
szakképesítés
érettségi, gyakorlat
szakmunkás
tanfolyam
szakképesítés

2011. létszám Bázisérték
(fő)
1
1
0
4
4
3
2
4
4
2
3
1
29

Forrás: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
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számú melléklet

Liget Gyógyfürdő kínálata, 2012

Megnevezés
Fedettfürdő
Tandemmedence
Gyógymedence I.
Gyógymedence II.
Hidegvizes merülő medence a szaunához
Pancsoló medence
Ovális alakú, élményelemekkel dúsított
lazítómedence (oldalfalmasszázs, nyakzuhany,
talpmasszázs, buzgár, jacuzzi)
Kültéri medencék
Úszómedence

Vízfelület
(m2)

Víztérfogat
(m3)

Vízhőfok
(°C)

Vízmélység
(cm)

275
21,5
13,8

330
21,5
13,8

27
34-36
38-40

90-160
100
100

2,5

3,75

17-18

150

13,47

3,4

30-32

25

52

60

33-35

90-120

400
98
56,5
620

800
63
23
620

24-27
38-40
30-32
25-27

180-220
90
40
50-150

Gyógyászati medence
Pancsoló medence
Strandmedence
Gyógyászati szolgáltatások
Komplett hidro-balneoterápiás kezelések (vízsugár-kádak, relaxációs fényterápiás kád, szénsavas
kádfürdő, medencés gyógyfürdő, víz-alatti gyógytorna, gógy-úszás gyermekek részére)
Fizikoterápiás gyógykezelések (szelektív ingeráram kezelés, interferencia kezelés, iontoforézis
kezelés, sonoforesis gyógyszerbevitel, közvetlen és víz alatti ultrahangos kezelések, kis –és
középfrekvenciás kezelés, stabil galván kezelés, 4 rekeszes galván kezelés, Kowarschik féle
kisfrekvenciás galván kezelés, diadinamik kezelés, oedema kezelés, sport rehabilitáció.)
Wellness szolgáltatások
Balneo-wellness (Aroma fürdő,gyógynövényes fürdő)
Fizikoterápiás –wellness (Cellulitis kezelés,lipolysis kezelés)
Infra-, finn szauna
Pedikür
Masszázsok és egyéb kezelések (Gyógymasszázs, frissítő masszázs, reflex zóna ill.
Talpmasszázs,nyirok masszázs,migrén (fej) masszázs, szegment masszázs
alakformáló masszázs, mézes masszázs, illóolajos masszázs, gyógynövény kivonatos masszázs, gyors
-szék masszázs)
Egyéb szolgáltatások
Kültéri játszótér, strandröplabdapálya, óriás sakk, "ZORB" vízigolyó, trambulin, büfék,
éttermek, ajándékbolt (Strand Mix)
Szálláslehetőségek (kiadó szobák, faház, lakóautó, sátorhelyek)
Súlyfürdő – újonnan bevezetett szolgáltatás
Iszappakolás – újonnan bevezetett szolgáltatás
Komplex gyógykezelés – újonnan bevezetett szolgáltatás
Forrás (http://www.ligetfurdo.hu)
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület tagjai előtt is ismert, hogy 2013. 01.01. napjától az állam gondoskodik ( az óvodai nevelés
kivételével) a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. kimondja,
hogy a 3.000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az összes, saját
tulajdonában álló, az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
A működtetés során az önkormányzatnak saját forrásai terhére kell biztosítania:
A.) a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket,
B.) az ingó és ingatlan vagyon működésével összefüggő személyi feltételeket.
A tárgyi feltételek biztosítása az alábbiakat jelenti:
a működtető feladata az ingatlan üzemeltetése, karbantartása,
a működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni,
köteles gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről,
a működtető feladata a köznevelési intézmény működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok,
árúk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.
a működtető feladata működtetni, karbantartani, a köznevelési intézmény alapító okiratában rögzített
feladatok ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő
taneszközöket, beszerezni a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges eszközöket.
Állami forrásból finanszírozandó:
A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, de értelmezésünk szerint ezt az
önkormányzatnak nem saját forrásai terhére kell biztosítania.
Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezete már nem kötelessége a
működtetőnek, ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.
A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.
Amennyiben az önkormányzat nem tud gondoskodni az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, úgy mentesülés iránti kérelemmel fordulhat az állam felé.
A kérelem mellett az önkormányzatnak igazolnia szükséges a gazdasági és jövedelemtermelő képességének
hiányát, adatokat kell szolgáltatni az érintett köznevelési intézmények működési kiadásairól, továbbá a
működtetéshez rendelkezésre álló bevételekről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a
működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére
kötelezheti. Az önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított 8 napon
belül a kötelezettség alóli mentesülési iránti kérelmét visszavonhatja (5. melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Kor.
rendelethez).
A 3.000 fő lakosságszám feletti település esetén amennyiben az önkormányzat nem képes átvállalni az államtól
az ingó és ingatlan vagyon működtetését, úgy erről 2012. évben szeptember 30-ig szükséges nyilatkozni az
állami intézményfenntartó központnál és 2012. október 30-ig kell a települési önkormányzatnak döntenie arról,
hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a
működtetést nem képes vállalni.
A szándéknyilatkozat az alábbiakat tartalmazza: Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében kinyilatkozom,
hogy az Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésre álló saját és átengedett
bevételek terhére, saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. (4. számú
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melléklet a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelethez)
A szándéknyilatkozat alátámasztásaként adatokat kell szolgáltatni
a települési önkormányzatra vonatkozóan (2011. évi tényadatok, 2012. évi eredeti előirányzat, 2012. évi
várható előirányzat, 2013. évi prognosztizált előirányzat),
a települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettségéről a 2012. és 2013. években,
a településen működő valamennyi önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő
köznevelési intézményi feladat ellátási hely adatairól,
az önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézmények
adatairól (2012. évi féléves beszámoló szerinti előirányzat oktatási szakfeladatonként, 2013. évi
prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként)
A benyújtásra kerülő kérelem elbírálása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:
a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított
aránya,
a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértéke és aránya,
az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó működési és
felújítási kiadások és bevételek különbözete,
az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó nettó
üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek aránya,
a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértéke.
Az alábbi táblázatban próbáljuk meg bemutatni, hogy az oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának
működtetése, mekkora terhet róna Gyomaendrőd Város Önkormányzatára.
Kimutatás a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetéséről
2012. évi tervadatok alapján
Adatok E Ft-ban
Intézmény
Kis Bálint
Általános Iskola
Rózsahegyi
Kálmán Ált. Iskola
Kner Imre
Gimnázium
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Pedagógiai
szakszolgálat
Gazdasági és
egyéb feladat
Összesen

Személyi

Szoc. hj. adó

Személyi és szoc. Dologi
hj. összesen
2.554
12.010

19.207

31.217

13.131

3.546

16.677

25.251

41.928

7.864

2.123

9.987

24.248

34.235

1.859

501

2.360

6.619

8.979

1.380

1380

9.456

Összes kiadás

3.600

972

4.572

1.000

5.572

35.910

9.696

45.606

77.705

123.311

A táblázatban szereplő személyi juttatás és azt terhelő 27%-os mértékű szociális hozzájárulási adó tartalmazza a
köznevelési intézményekben foglalkoztatott összesen 10 fő konyhai kisegítő bérét, az ingatlan működtetéséhez
szükséges karbantartói és takarítói állomány bérét. Összesen 11 fő takarítói és 7 fő karbantartói létszámmal
számoltunk, amely intézmény egységenként 2 fő takarítói (művészeti iskola esetében 1 fő ) és 1 fő karbantartói bért
jelent. A Köznevelési intézményhálózatra vonatkozóan összesen 2 fő gazdasági ügyintézői létszámmal számoltunk.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési feladatot kiszolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez
számításaink szerint minimálisan 30 fő-re lesz szükség.
A köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetéséhez kapcsolódó dologi jellegű kiadás az alábbi
elemeket tartalmazza: vagyonbiztosítás, a köznevelési intézmény működtetéséhez szükséges eszközök, anyagok,
áruk, szolgáltatások megrendelése, pótlása, a közüzemi díjak rendezése, a technikai berendezések javítása,
karbantartása, az épülethez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása stb.
A számítások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
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vagyonának működtetéséből adódóan várhatóan 123 millió Ft körüli kiadás fogja terhelni. Ezt a kiadást 2013. évben
a saját és az átengedett bevételek terhére kell biztosítani. Felmerült bennünk kérdésként, hogy az esetleges
leépítésekből adódó kötelezettségek teljesítése kit fog terhelni, és amennyiben az önkormányzatot, akkor erre fog-e
az állam forrást biztosítani vagy esetlegesen ezt is a saját bevételeinkből kell megoldani.
A 2013. évi adatok előrejelzésénél 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 településkategóriánkként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított
átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a településkategóriánként 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 adó 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. Várhatóan a két érték közti
különbözetet fogja az önkormányzat általános működési támogatásként megkapni. Sajnos jelen pillanatban nincs
információnk arra vonatkozóan, hogy az egyes településkategóriákhoz – így pl. azon településkategóriához, melyhez
városunk is tartozik – milyen mértékű 1 főre jutó kiadási szintet határoz meg a Kormány.
Rendkívül nehéz ezen adat ismerete nélkül arról nyilatkozni, hogy a majdan rendelkezésre álló források mely
feladatokra lesznek elegendőek és melyekre nem.
A törvényjavaslatban egyértelmű, hogy jövőre a gépjármű adóbevételének 40 %-a marad a településen, ugyanakkor
a helyi adók –így az iparűzési adó is – teljes mértékben az önkormányzatok saját bevétele marad.
Jelen pillanatban azt látjuk célszerűnek, ha az önkormányzat arról nyilatkozik, hogy a tulajdonunkban lévő
köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetését a saját bevételeink terhére nem tudjuk vállalni.
A szándéknyilatkozathoz kötelezően csatolandó mellékleteket az állam vizsgálja meg és a megadott
szempontrendszer alapján véleményezze. Amennyiben az állam úgy látja a szolgáltatott adatok alapján, hogy
képesek vagyunk ezen vagyont működtetni, akkor az önkormányzatnak még mindig van lehetősége a mostani
szándéknyilatkozat visszavonására.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el:

Döntési javaslat
"Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Gyomaendrőd Város
polgármestere és a város jegyzője az alábbiak szerint nyilatkozzon az oktatási intézmények ingó és ingatlan
vagyonának 2013. január 1-től történő működtetése tárgyában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére, saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Úszásoktatás támogatása
Szilágyiné Bácsi Gabriella, 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 2012/2013-as tanévben is támogatást nyújt
- az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - nevelési illetve pedagógiai programjában rögzített vízhez
szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodába,
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egységébe járó gyermekek, tanulók
számára, a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához.
Továbbá támogatni kívánja
- a Körös-Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjait,
- az oktatási intézmények keretein kívüli - Vaszkán Gábor úszóedző vezetése alatt – úszótanfolyamon résztvevő
gyermekeket, és a kísérő szülők látogató jegyárait.
A 2012. szeptember 1. napjától 2012. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege 1.500.000 Ft,
2013. január 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig a felhasználható támogatás összegét a 2013-as év
költségvetési lehetőségei fogják meghatározni, célszerű erre az időszakra akkor kötelezettséget vállalni, amikor az
önkormányzat számára ismertté válik a rendelkezésre álló források nagysága. A 2012/2013-as tanév második
félévére vonatkozóan az úszásoktatás finanszírozási lehetőségeit 2013. február 15-éig, a 2013. évi költségvetési
rendeletben ajánlott meghatározni.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig minden gyermekek
számára bruttó 480 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig az úszóedzésre
gyermeküket kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
Az önkormányzati fenntartású oktatási és nevelési intézmények részére a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. minden
hónap 10. napjáig kiszámlázza a fürdőhasználat költségeit.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége mint működési célú
pénzeszközátadás jut hozzá a támogatás összegéhez, év közben a Fürdő a tényleges igénybevételt számlázza ki az
adott intézménynek. Az előbb felsorolt intézmények esetében az elszámolás alapja a Fürdő által kiállított számlák
másolata, határideje a 2012/2013-as tanév első féléve vonatkozásában 2012. december 31., a második félév
vonatkozásában 2013. augusztus 31.
A Körös-Kajak Sport Egyesület, valamint Vaszkán Gábor úszóedző esetében a Fürdő ezen szervezetek és
csoportok igénybevételét közvetlenül az önkormányzatnak számlázza. Az elszámolás alapja a tényleges
igénybevétel. A számla mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt
vevő gyermekekről/ kísérőkről.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények esetében 2012/2013-as tanév kezdetétől a fürdőhasználat
költségével előirányzat módosítás során kerül megemelésre az intézmény önkormányzati támogatásának összege.
Az alábbiakban kerül bemutatásra, az egyes intézmények által az úszásoktatásba bevonni tervezett gyermekek
létszáma, s az ebből következő - tervezett támogatási összeg. A szorgalmi év 30 munkahéttel lett számolva a
szünetek kiemelésével.
Az intézmények részletes kimutatásai - mely alapján az alábbi táblázat elkészült -, a titkárságon megtekinthetők.
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák
Óvoda neve
2012. szeptembertől decemberig 2013. januártól augusztusig
Selyem
úti 160.000
160.000
Óvoda
Tulipános
41.600
61.600
Óvoda
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Összesen:
320.000
103.200

Vásártéri Óvoda 83.200
Összesen
284.800

72.800
294.400

156.000
579.200

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2012. szeptembertől decemberig 2013. januártól augusztusig
123.200
324.280

Összesen:
447.480

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége
2012. szeptembertől decemberig 2013. januártól augusztusig
371.200
324.800

Összesen:
696.000

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények
Intézmény
2012. szeptembertől decemberig 2013. januártól augusztusig
neve
Kner I. Gimn., 2.359.680
2.064.720
Rózsahegyi Ált. 190.000
Isk, Ó.
Kis B. Ált Isk. és 593.280
Ó.
Gye-Cssz-H
157.440
Kistérségi
Óvoda
Összesen
3.300.400

Összesen:
4.424.400

330.000

520.000

519.120

1.112.400

238.800

396.240

3.152.640

6.453.040

A fürdőhasználattal kapcsolatos oktatási és nevelési intézményeknek megállapított önkormányzati támogatás
tényleges összegét az intézmények által benyújtott elszámolás alapján határozzuk meg.
Éves szinten az oktatási és nevelési intézmények úszásoktatással kapcsolatos várható kiadása:
2012. évre:
4.079.600 Ft
2013. évre: 4.096.120 Ft Összesen: 8.175.720 Ft
Úszóedzés - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE
2012. szeptembertől decemberig 2013. januártól augusztusig
1.404.960
2.811.360

Összesen:
4.216.320

Körös - Kajak Sport Egyesület
2012. szeptembertől decemberig
576.000

Összesen:
1.382.400

2013. januártól augusztusig
806.400

Támogatás esetén az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszásoktatásban és az edzésen részt vevő
tanulók létszámának havonkénti kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének és az egyesületnek a kimutatása
alapján számláz ki havonta a Liget Fürdő Kft. 2012. december 31. és 2013. augusztus 31. időpontokig.
Éves szinten az intézményektől független úszóedzéssel kapcsolatos várható kiadás
2012. évre: 1.980.960 Ft
2013. évre: 3.617.760 Ft
Összesen: 5.598.720 Ft
Összesen:

2012. évre: 6.060.560 Ft 2013. évre: 7.713.880 Ft Összesen: 13.774.440 Ft

Egyeztetéseket követően az alábbiak szerint határozható meg az úszásoktatással, edzéssel, látogatói jeggyel
kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló támogatás:
2012/2013-as tanév első féléve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév első félévére támogatja az
Önkormányzat által fenntartott oktatási és nevelési intézmények, a közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége, úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület
úszóedzés költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő
szülők látogatói jegyének költségeit 1.500 E Ft összegben.
A rendelkezésre álló 2.100 E Ft összegű keretből fennmaradó 600 E Ft képezi forrását a helyi lakosoknak biztosított
kedvezményből adódó különbözetnek.
Megnevezés

2011/2012.

szept.- 2012/2013. szept.- 2012/2013. szept.37

dec. hónap úszásokt. dec. hónap igény dec.
időszakra
támogatott ktg-e (Ft) úszásokt. Kiad-ra. javasolt összegek
(Ft)
(Ft)
Kis Bálint Ált. Iskola 280.000
593.280
250.000
Rózsahegyi K. Ált. 280.000
190.000
190.000
Iskola
Kner
Imre 280.000
2.359.680
250.000
Gimnázium
Szent Gellért Kat. 150.000
123.200
120.000
Ált. Isk.
B.M.
Tisza
K. 200.000
371.200
150.000
Közokt. Int.
Gye-Cssz-H
Kist. 157.440
100.000
Óvoda
Óvodák
300.000
Tulipános Óvoda
41.600
15.000
Vásártéri Óvoda
83.200
57.500
Selyem Úti Óvoda
160.000
57.500
Úszóedzések
210.000
Körös -Kajak
576.000
155.000
Vaszkán G.
1.404.960
155.000
Összesen:
1.700.000
6.060.560
1.500.000
2012/2013-as tanév második féléve:
I. alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév második félévének úszásoktatás
támogatási lehetőségét a 2013-as költségvetési rendelet készítése során tárgyalja, a jelenlegi intézményi
adatszolgáltatás alapján, a konkrét lehetőségek ismeretében.
II. alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév második félévére támogatja az
Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmény, az állam által fenntartott általános iskolák és középiskola, a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége, úszásoktatással kapcsolatos
költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor
Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit építse be a 2013. évi
költségvetési rendeletébe, melynek összege az előző évek hasonló időszakának tény adatait alapul véve maximum
2.500 E Ft.

Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Szent Gellért Kat. Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
Gye.-Cssz.-H Kistérségi Óvoda
Óvodák
Tulipános Óvoda
Selyem úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Úszóedzések
Gye.-i ÚSZ.SE
Körös-Kajak SE
Összesen
Helyi lakosok jegyárkül.

2012.
január
1.
és 2012/2013. tanév jan.- 2012/2013. tanév jan.-aug.
augusztus
31.
közötti aug.
hónap
igény hónap javasolt. úszásokt.
időszak
tényleges úszásokt. ktg.(Ft)
ktg.(Ft)
felhasználásai
350.000
519.120
300.000
200.000
330.000
190.000
409.919
2.064.720
300.000
160.000
324.280
150.000
113.520
324.800
150.000
238.800
150.000
110.420
61.600
18.000
160.000
66.000
72.800
66.000
720.639
279.360
2.343.858
2.526.130

2.811.360
806.400
7.713.880
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555.000
555.000
2.500.000
-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A) alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első félévében megtéríti a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége úszásoktatással kapcsolatos
költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor
Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők látogatóijegyének költségeit, amennyiben az intézmények
illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell
alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2012. december 31.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első félévében megtéríti az
önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati
költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla másolatával és az
úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási intézmények - óvodák és
önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának
elemzésére.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév első félévére az alábbi
táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Megnevezés
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Gye.-Cssz.-H Kistérségi Óvoda
Szent Gellért Kat. Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
Óvodák
Tulipános Óvoda
Selyem úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Úszóedzések
Gye.-i ÚSZ.SE
Körös-Kajak SE
Összesen:

2012/2013.
szept.-dec.
időszakra javasolt összegek
(Ft)
250.000
190.000
250.000
100.000
120.000
150.000
15.000
57.500
57.500
155.000
155.000
1.500.000
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5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as nevelési év második félévében
úszásoktatásra fordítható keretet a 2013. évi költségvetési rendelet összeállításánál határozza meg.
Határidő: 2013. február 15.
B) alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első félévében megtéríti a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége úszásoktatással kapcsolatos
költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor
Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők látogatóijegyének költségeit, amennyiben az intézmények
illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év második félévében megtéríti
az állam által fenntartott általános iskolák és középiskola, közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egysége úszásoktatással kapcsolatos költségeit, a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzés
költségeit valamint az úszóedzésre - Vaszkán Gábor Gyomaendrődi ÚSZ. SE- járó gyermekek és kísérő szülők
látogatóijegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás
megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell
alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2012. december 31. és 2013. augusztus 31.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év első félévében megtéríti az
önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati
költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla másolatával és az
úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával kell igazolniuk.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012/2013-as nevelési év második félévében megtéríti
az önkormányzat fenntartásában működő nevelési intézmény úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati
költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla másolatával és az
úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási intézmények - óvodák és
önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának
elemzésére.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév első félévére az alábbi
táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Megnevezés
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Gye.-Cssz.-H Kistérségi Óvoda
Szent Gellért Kat. Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
Óvodák
Tulipános Óvoda
Selyem úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Úszóedzések

2012/2013.
szept.-dec.
időszakra javasolt összegek
(Ft)
250.000
190.000
250.000
100.000
120.000
150.000
15.000
57.500
57.500
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Gye.-i ÚSZ.SE
Körös-Kajak SE
Összesen:

155.000
155.000
1.500.000

5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2012/2013-as tanév
második félévére az alábbi táblázat szerinti bontásban és összegekkel támogassa az úszásoktatást és annak
forrását építse be a város 2013. évi költségvetési rendeletébe.

Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Szent Gellért Kat. Ált Isk.
B.M. Tisza K. Közokt. Int.
Gye.-Cssz.-H Kistérségi Óvoda
Óvodák
Tulipános Óvoda
Selyem úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Úszóedzések
Gye.-i ÚSZ.SE
Körös-Kajak SE
Összesen
Helyi lakosok jegyárkül.

2012/2013. tanév jan.-aug.
hónap javasolt. úszásokt.
ktg.(Ft)
300.000
190.000
300.000
150.000
150.000
150.000
18.000
66.000
66.000
555.000
555.000
2.500.000
-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi
foglalkoztatása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Start közmunkaprogram megvalósításához 2011. októberében 6 fős menedzsmentet hoztunk létre, mely
menedzsment kialakítására a pályázat nem adott lehetőséget.
A program mezőgazdasági elemeinek megtervezését, kidolgozását mezőgazdasági mérnök végzettségű szakember
végezte, aki az egész projekt megvalósulását is összefogja, illetve összekötő személyként jelenik meg az
önkormányzat és a Zöldpark Kft. között.
1 fő humánpolitikai adminisztrátor a mintaprogramban résztvevő személyekkel kapcsolatos munkaügyi feladatokat
látja el, a toborzás kezdetétől a munkaviszonnyal kapcsolatos munkaügyi feladatokon keresztül (munkaszerződések,
nyilvántartások vezetése, létszámmozgások nyomon követése).
A menedzsment további 4 tagja bérszámfejtői feladatokat lát el, a mintaprogramban résztvevő 150 fő heti
bérszámfejtését látják el, továbbá ellátják az egyéb közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi és bérszámfejtési
feladatokat is.
A menedzsment foglalkoztatására a mintaprogramon belül nincs lehetőség, azonban a TÁMOP 1.1.2 projekten
keresztül a Munkaügyi Központ segítségével megoldást találtunk arra, hogy bérköltség támogatással 1 évig
foglalkoztathassuk a menedzsment tagjait.
A támogatás 2012. október közepéig tartó foglalkoztatáshoz kapcsolódott, azonban a Képviselő-testület a program
folyamatos működtetése érdekében a 601/2011. (X. 27. ) Gye. Kt határozatával biztosította a menedzsment
foglalkoztatását 2012. december 31. napjáig, a forrás a 2012. költségvetés szociális kiadásai között megtervezésre
került.
Az elmúlt egy év során a menedzsmenten belül személyi változások történtek, egyes támogatások más személyre
nem vihetők tovább, emiatt a 2011. októberében megtervezett saját erő (4.602 ezer Ft) változott, a menedzsment
2012. november 30. napjáig (a decemberi bér már a 2013. évi költségvetést terheli) tartó foglalkoztatásához
szükséges saját erő mértéke összesen 5.015 ezer Ft. A többletforrás igény 413 ezer Ft, melyre fedezetet nyújt a
2012. évre tervezett szociális kiadások előirányzata.
A mintaprogram ebben az évben teljesedett ki a mezőgazdasági elem megtervezésével és beindításával, a program
folytatását Önkormányzatunk fontosnak tartja, hiszen így közel 200 embernek tud folyamatos munkát biztosítani,
mely által a programba bevont közfoglalkoztatott személyek és családjaik folyamatos megélhetése biztosított.
Kiemelendő az is, hogy ennek a programnak a megvalósításával értékteremtő munkavégzés valósul meg
településünkön. A program megvalósulásával több, mint 200 millió forintos támogatáshoz jutott Önkormányzatunk
saját erő biztosítása nélkül. A program működtetéséhez elengedhetetlen a menedzsment további foglalkoztatása,
hiszen a közel 200 ember foglalkoztatásához kapcsolódó munkaszervezési, munkaügyi, pénzügyi, és heti
bérszámfejtési feladatok ellátása más szervezeti formában nem megoldható.
2012. évben a foglalkoztatáshoz külső forrásként tudtuk igénybe venni a TÁMOP-os programokat, azonban 2013.
évben csak akkor tudnánk igénybe venni a támogatásokat, ha a menedzsmentben új személyeket foglalkoztatnánk.
Azonban nem lenne célszerű meglévő személyi állományon változtatni, hiszen a közmunkaprogram indulásakor is
néhány hónapra volt szükség, ahhoz, hogy a folyamatos és gördülékeny munkavégzés kialakuljon. A hatékony és
szakszerű feladatellátás nélkülözhetetlen feltétele a program jogszabályoknak megfelelő, pontos pénzügyi és
szakmai elszámolásához.
A menedzsment meglévő személyi állományának továbbfoglalkoztatásának előnyei az Önkormányzat számára:
Feladatellátás pontossága változatlan személyi feltételekkel biztosítható: A menedzsment az elmúlt év során
gyakorlati jártasságot szerzett a feladatellátás során. Év végével a jelenleg foglalkoztatott személyek helyére új
embereket kell felvennie az Önkormányzatnak, így január, február hónap folyamán egyszerre jelentősen
megnövekednek a munkaviszony megszüntetésével és megkötésével kapcsolatos feladatok. Nem lenne szerencsés
ebben az időben új személyekkel feltölteni a már rutinos menedzsmentet.
A menedzsment meglévő személyi állományának továbbfoglalkoztatásának hátrányai az Önkormányzat számára:
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A meglévő személyi állomány tekintetében támogatás nem vehető igénybe, az Önkormányzatnak saját erőből
kell biztosítania a foglalkoztatáshoz szükséges forrást. Azonban a meglévő személyi állomány szakértelme,
gyakorlati tapasztalata segítik a program sikeres megvalósítását.
A menedzsment foglalkoztatása (bér+járulék) 2013. december 31. napjáig az alábbi önkormányzati forrást igényel:
2013.
2014.
(2012. 12. hóra járó bér+ járulék is 2013. decemberre járó bér + járulék
ebben az évben jelentkezik)
1 fő mezőgazdasági mérnök
2.240.400
186.700
1 fő humánpolitikai ügyintéző *
706.120
-4 fő pénzügyi ügyintéző
6.585.600
548.800
összesen
9.532.120
735.500
* A TÁMOP keretében vállalt továbbfoglalkoztatás 2013. 04. 19. tart, ezt követően a 4 fő pénzügyi ügyintéző el fogja
látni munkaügyi, munkaszervezési feladatokat is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Start közmunkaprogram menedzsment
foglalkoztatásához 2013-ban 9.532 e Ft, 2014-ben 735 e Ft összeget biztosít, melyet a Képviselő-testület beépít az
adott év költségvetési rendeletébe.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére
pályázat kiírása
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár vezetésével Dinyáné
Bánfi Ibolya közalkalmazottat bízta meg, akinek a megbízása 2012. december 31. napjával megszűnik. Az 1992. évi
XXXIII. tv. 20/B. § alapján a magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, mely pályázatot a megbízási
jogkör gyakorlója írja ki.
A pályázati kiírás szempontjait az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, valamin az annak
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet -a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére- szabályozza. Az
előírásoknak megfelelően a pályázati kiírás elkészült, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatnak
megfelelően döntsön a pályázat kiírásáról.

Döntési javaslat
"A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd Szabadság
tér 1.) Pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Határ
Győző Városi Könyvtár intézményébe: intézmény vezető(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 50.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
végzi. Mint vezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételek
biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. Kapcsolatot
tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, amely megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására
kiadott a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés a) és c)
pontjában foglaltaknak. A munkáltató a b) és d) pontban foglalt követelményektől eltekint.,
- Az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Alap szintű OKJ számítógép kezelő,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet
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Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
- Kiváló szintű kommunikációs képesség,
- Kiváló szintű kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képesítést igazoló okiratok másolata
- szakmai önéletrajz, (melyből megállapítható a vezetésben eltöltött idő)
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozatát arról: - hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról: - hogy a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen döntsön a pályázat elbírálásáról
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várfi András polgármester nyújt, a 06/66/386-122 -es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I. 436/2012. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros.
és
Elektronikus úton Lévai Éva részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §, valamin a 150/1992. (XI.20.) korm. rendeletben meghatározottak szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyomaendrod - 2012. október 1.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
Határidő: 2012. 12. 20.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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