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Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. „Gyomaendrőd Város Idősekéért” Elismerő Oklevél adományozása
2. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakásra beérkezett
pályázatok elbírálása
3. Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. sz. alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
4. Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása
5. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. sz. alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása
6. Önkormányzat által támogatott (belvíz) ingatlan tulajdonosváltásához kapcsolódó
kérelem
7. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/4. sz. alatti költségalapú bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
8. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/2. sz. alatti költségalapú bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. október 12.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakásrendelet teljes körű felülvizsgálatát a Képviselő-testület a 2011. évben elfogadott Lakásgazdálkodási
Koncepcióban határozta meg, melynek megfelelően a testület 2012. szeptemberi ülésén I. fordulóban tárgyalta és
elfogadta a rendelet teljes körű felülvizsgálatát. A felülvizsgálat olyan nagymértékben módosította a rendelet
normaszövegét, hogy szükségessé vált egy új rendelet megalkotása.
Indoklás
1. § Önkormányzatunk a rendelet céljaként deklarálja az eredményes és költséghatékony lakásgazdálkodás
megvalósítását.
2. § Meghatározásra kerül a rendelet tárgyi és személyi hatálya.
3-4. § Új szabályozásként került a rendelet normaszövegébe a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló és
kötelezettségeket teljesítő szervek felsorolása és feladataik meghatározása.
5-9. § A lakásbérlet létrejöttével kapcsolatos általános feltételek kerültek szabályozásra részben az alaprendeletben
már szabályozott feltételeket szabályoztuk egy helyen, részben új feltételek kerültek meghatározásra pl.: az óvadék
intézménye a költségalapú és szolgálati bérlakások esetében.
10-12. § A szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokkal kapcsolatos szabályok közül a jövedelmi viszonyok
újraszabályozása, és a pályázatok pontrendszer alapján történő elbírálása jelenik meg új szabályozásként. A
jövedelemhatárt kétszeresére emeltük (57.000.-Ft/fő/hó), egyedül élő személy esetében 71.250.-Ft. Az alacsony
jövedelemhatár miatt a bérlők már nem képesek megfizetni a bérleti díjat és a közüzemi szolgáltatások díját.
13-14. § Külön szakaszba került a szolgálati jellegű bérlakásokkal kapcsolatos szabályozás, kiegészítésre került az
eddigi szabályozás a huzamosabb ideje üresen álló lakások rövidtávú költségalapú bérbeadására vonatkozó
rendelkezésekkel.
15-17. § Külön szakaszba kerültek a költségalapú bérlakásokra vonatkozó előírások, melyeket három szakaszban
szabályoztunk, közös rendelkezések, illetve külön-külön a fiatalok és az időskorúak számára kiutalható lakásokra
vonatkozó szabályozások. Új elemként egyrészt az időskorúak esetében is pályázati feltételként határoztuk meg azt
a jövedelemhatárt, melyet az érvényes pályázathoz a pályázónak el kell érnie (57.000.-Ft), másrészt a szociális
bérlakásokhoz hasonlóan itt is pontrendszer alapján kerül sor a pályázatok elbírálására.
18. § Új elem a lakások bérbeadása közérdekű célból, mely a szolgálati bérlakásokra jogosultak körét bővíti,
tekintettel arra a napjainkra kialakult helyzetre, hogy csökkent az igény a szolgálati lakásokra.
19-25. § A III. fejezet tartalmazza a bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségeit, az eredeti szabályozás a törvényi
előírásoknak megfelelt, egy új kötelezettséget írtunk elő a bérlők részére, negyedévente kötele igazolni a lakbér és
közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését. A bérbeadó és a bérlő közötti lakásfelújítással kapcsolatos
megállapodások körét is a kialakult gyakorlathoz igazította a rendelet szövege.
26-28. § A lakásbérlet megszűnésével kapcsolatos rendelkezések az alaprendeletben szabályozottak szerint
kerültek meghatározásra.
29. § A lakbér mértékének meghatározásakor rögzítésre került, hogy mind az egyedi lakásfelújítást követő, mind az
évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
30. § A lakbértámogatás intézményét továbbra is megtartja önkormányzatunk, pénzbeli támogatást biztosítva a
szociális bérlakásban élők arra rászoruló személyek számára.
31-40. § A helyiséggazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések az alaprendeletben szabályozottak szerint
kerültek meghatározásra.
41-46. § Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelkezésekben a helyiségek
vételára a forgalmi értékben került meghatározásra, törlésre került a részletfizetési lehetőség, piaci alapú értékesítés
kerül meghatározásra.
47. § Az adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések az alaprendeletben szabályozottak szerint kerültek
meghatározásra
Kockázatelemzés:
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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.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

1. döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ..../2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

TERVEZET
/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet célja, hogy 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 tartvamegteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában van.
(2) 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.
3. § (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Polgármester gyakorolja.
(2) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörben
a) javaslatot tesz a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatalára,
b) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
c) megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel
d) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) 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,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakásokkal kapcsolatos bérlőkijelöléssel kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát
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4. § (1) 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.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő e rendelet 1. függelékében szabályozott kezelési szerződés
alapján közreműködik.
5. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt
jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g)e rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a bérlővel jelen rendelet függeléke szerinti, az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti
meg. Közérdekű célból történő bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
6. § (1) A bérbeadó - a törvényben, illetőleg az e rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú
valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, /szobaszám, alapterület, komfortfokozat/,
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az
elvégzendő munkák megjelölését és költségeit, valamint
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez e rendeletben szabályozott
lakbértámogatás igényelhető.
(3) A bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort felállítva dönt két
további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 3. § (4) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben a bérleti szerződés –szociális
bérlakás bérbeadására vonatkozó - maximum 6 hónapra köthető.
(6) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló meghatározásár a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havijövedelmet kell alapul venni.
7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
8. § (1) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén befogadhatja:
- közeli hozzátartozóját (Ptk. szerint),
- élettársát (Ptk. szerint).
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)
és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
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(4) A bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az ingatlan más javára
szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas,és ezt az
építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
9. § (1) Abérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő
visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege a szolgálati bérlakások, illetve a Magtárlaposi 14-16. sz. alatti
költségalapú bérlakások esetében 50.000.-Ft, az Endrődi u. 5-7. sz. alatti költségalapú bérlakások esetében
100.000.-Ft.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elkülönített alapjára történik.
(3) 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.
10. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 2. mellékletben meghatározott
pontrendszer alapján.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül – nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a
rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
11. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított, határozott
időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.
(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell
állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.
(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő
lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie,
azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
12. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
13. § (1)Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 3. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat intézményeivel
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közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára adható
bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás – amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény – egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat, aki
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
15. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 4. mellékletben
található költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 5.
mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.
16. § (1) A 4. melléklet 2. 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől
számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó
által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát
javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti
szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.
17. § (1) A 4. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
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18. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten
lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú végzettségű – szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) 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.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás - kivéve az Endrődi u. 5-7.
szám alatt található bérlakásokat.
19. § (1) A bérbeadó jelen rendelet 1., 3. és 4. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha
ezt a jövőbeni bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén
- a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét
egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú
hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
20. § (1) A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra vonatkozóan,
hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat,
a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti
bekerülési összeget, valamint tételes – igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza /lelakás/.
(4) Amennyiben a bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni /pl.: lejár a
meghatározott időtartamú bérleti szerződése/, a fennmaradó összeget a bérbeadó a bérlő részére - a bérleti
szerződés lejártát követő 8 /nyolc/ napon belül egy összegben megtéríti.
21. § A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy
amennyiben a bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az
rendeltetésszerű állapotban van, a bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét,
felújítását, de annak költségeit a bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi,
a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését követően.
22. § A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó
a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás
új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és alakítási munkákhoz
hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő
beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven
belül, egy összegben.
23. § (1)A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint berendezéseinek
karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettség figyelembevételével
történik. Ettől eltérő megállapodás esetén a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a bérbeadó által elvégzett fenti
munkák éves összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek az állag
megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások díjának
megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
24. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés, (meszelt,
enyves, tapétás, stb)
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b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő, gépjárműtároló és egyéb
helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb. működőképes
átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor
a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen
elfogadott bérlői költségtérítés fejében.
(3) A bérbeadó a kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen
írásban értesíteni kell.
25. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek
megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két
hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
26. § Amennyiben a bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása
nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti
jogviszonya legalább három évig fenn állt.
27. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
28. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy - ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról, a lakásügyi hatóság
javára pénzbeli térítés ellenében mondott le - újabb bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére
jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.
29. § (1) A lakbér mértékét és a külön szolgáltatás díját az 1., 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az egyedi
lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
30. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat
lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át eléri, vagy azt
meghaladja.
b) 1000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha annak feltételei már nem állnak fenn, illetve a feltételek
fennállása esetén akkor is, ha a bérlőnek háromhavi lakbérhátraléka keletkezik.
(5) Az önkormányzat a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.
(6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására, folyósítására és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre átruházza.
8

31. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
(2) A bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.
32. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési
munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és
időpontját.
33. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
Amennyiben az újbóli pályáztatásra sem jelentkezik másik pályázó, az eredeti pályázónak kell kiutalni a helyiséget.
34. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és
tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
35. § (1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles
a bérlőnek átadni.
(2) A bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység)
megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
36. § (1) A bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések
karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart
üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és megvilágításáról, a
nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a bérlő a
munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti.
37. § A bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel köteles
átadni.
38. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
39. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
40. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható.
41. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt
havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az
eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű
kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
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(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a
teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt kamattal
növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt
korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy
összegben válik esedékessé.
42. § Az a bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadók.
43. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás) esetén lehet
eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
44. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az előző
lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
45. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból kialakított
önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető el.
46. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat meg - a forgalmi
érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a bérlő elővásárlási joga.
47. § A II. fejezetben meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó köteles a maga
és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) létfenntartásához szükséges mértéken felüli ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről
adatot szolgáltatni. Az adatok e rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg
elidegenítésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
48. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet, valamint az azt módosító 14/2001. (VIII. 8.) KT számú rendelet,
10/2002. (VI. 3.) KT rendelet, 19/2005. (VIII. 5.) KT rendelet, 10/2006. (IV. 5.) KT rendelet, 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt.
rendelet, 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet, valamint a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
49. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
megfelel.

A
1

Bérlakás címe

2
3
4
5
6
7

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L

1. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
B
C
D
E
Lakbér összege
Komfortfokozat
m²
Szobaszám
Ft/hó
Komfort nélküli
31
1
3.880
Komfort nélküli
41
1
5.140
Komfort nélküli
30
1
3.760
Komfort nélküli
35
1
4.390
Komfort nélküli
29
1
3.640
Komfort nélküli
31
1
3.880
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/C

Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Összkomfort

30
27
55
58
58
55
58
55
58
90
56

2. melléklet a

1
1
1,5
2
2
1,5
2
1,5
2
2
2

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

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
39

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 %-áig
15 pont
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 szerint
20 pont
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
11

3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940
11.290
14.610

A
1

Bérlakás címe

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

Álmos u. 11
Hősök u. 39/B
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/B
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp B/3
Október 6. ltp. B/10
Vásártéri ltp. ¼
Katona J. u. 54
Fő út 210.
Magtárlaposi u. 1-3./I.
(orvosi lakás)
Magtárlaposi u. 1-3./II.
(orvosi lakás)

18
19

1

4. melléklet a
Költségalapú bérlakások
C
D

A

B

megnevezés

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Összkomfortos

70,10

Összkomfortos

Magtárlaposi úti 4 db
A-típusú bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti 4 db
3 B-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
4 db C-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db
5 D-típusú bérlakás
egyenként
2

3. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
B
C
D
E
F
G
Lakbér
Garázs bérleti
KomfortSzobaGarázs
m²
Összege
díj ÁFÁ-val
fokozat
szám
m²
Ft/hó
Ft/hó
Összkomfort
64
2
16.680
Komfortos
59
2
12.140
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
60
2
15.650
Összkomfort
65
2
16.940
Összkomfort
72
2
18.770
Összkomfort
61
2
15.910
Komfortos
58
1,5
11.940
Komfortos
58
1,5
11.940
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
1,5
17.750
Komfortos
57
2,5
11.730
Komfortos
63
1,5
12.970
Összkomfort
80
2,5
28.980
Lakótér
Összkomfort
80,79
18
29.100
1.540
+2 szoba
Lakótér
Összkomfort
80,32
18
28.900
1.540
+1,5 szoba

E
Garázs
m²

F
Lakbér
Ft/hó

G
Garázs bérleti
díj ÁFÁ-val Ft/hó

Lakótér+2 fél
szoba

15

19.860

1.540

74,07

Lakótér+2 fél
szoba

15

20.770

1.540

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

12.980

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

13.630

-

5. melléklet a

1
2

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Pontrendszer a költségalapú bérlakások iránti pályázatok elbírálásához
Endrődi u. 5-7.
A
1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
10 pont
12

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

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 pozitív
5 pont
elbírálását követő 8 napon belül
A pályázat benyújtásakor a település külterületén egyedül él.
5 pont
Pályázó személynek nincs közeli hozzátartozója (házastárs, élettárs, 5 pont
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 túl a
5 pont
településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember
ellátottságát javítja
Pályázó rövidebb időtartamú jogviszonyt kíván létesíteni
5 pont
azok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak 5 pont
saját háztartásukban.

6. melléklet a

1.
2.
3.
4.
5.

HELYISÉGEK
A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

KEZELÉSI SZERZŐDÉS
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/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

1. függelék

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 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
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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 Gyomaszolg 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.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA

2. függelék

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a
bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott …………………………. polgármester/Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének /
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata
alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
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A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 5 év
időtartamra.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs részéről:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
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- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor
cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

3. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli …………………
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
(Leánykori név: )
Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
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továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakás bérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
_____________________________
bérbeadó

Bérlő, bérlőtárs részéről:
___________________________
bérlő, bérlőtárs

4. függelék
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Magtárlaposi u. 14-16)
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Magtárlaposi úti (
emelet/ajtó ) szám alatt található ………m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK
Kft.
A lakás helyiségei: ……………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
2.) Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott - 5 éves - időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakásingatlant.
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti lakás bérleti díja:…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……. napján kerül sor.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8.) Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9.) Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt kezelő a Gyomaszolg Ipari Park Kft megnevezésével a bérlőt
írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
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összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg - érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

10.) Bérlővel együtt költöző (név, személyes adatok):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek, szülő, jogszerűen befogadott gyermektől született unoka.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik. Bérlő a
szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartatás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot illetve ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja.
- bérlő nem igazolja, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésének feltételét jelentő önkormányzati pályázatban
meghatározott előtakarékossági szerződést megkötötte.
- bérlő nem igazolja, hogy évente a lakás előtakarékossági szerződésben meghatározott kötelezettségének eleget
tett, vagy nem ad hozzájáruló nyilatkozatot a bérbeadónak, hogy erre vonatkozóan közvetlen információt szerezzen,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15.)Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)
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5. függelék

amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. (
emelet/ajtó ) szám alatt található m²területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: ………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
……………………………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
………………………………………………………………………………………………..
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az Önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……... napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni. Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos
szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt ( kezelő ) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
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- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbi
kivételével: házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
_____________________________
bérbeadó

Bérlő, bérlőtárs részéről:
___________________________
bérlő, bérlőtárs

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
1. döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ..../2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet megalkotása"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

TERVEZET
/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet célja, hogy 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 tartvamegteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában van.
(2) 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.
3. § (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Polgármester gyakorolja.
(2) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörben
a) javaslatot tesz a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatalára,
b) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
c) megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel
d) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) 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,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakásokkal kapcsolatos bérlőkijelöléssel kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát
4. § (1) 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.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő e rendelet 1. függelékében szabályozott kezelési szerződés
alapján közreműködik.
5. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt
jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
24

d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g)e rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a bérlővel jelen rendelet függeléke szerinti, az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti
meg. Közérdekű célból történő bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
6. § (1) A bérbeadó - a törvényben, illetőleg az e rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú
valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, /szobaszám, alapterület, komfortfokozat/,
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az
elvégzendő munkák megjelölését és költségeit, valamint
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez e rendeletben szabályozott
lakbértámogatás igényelhető.
(3) A bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort felállítva dönt két
további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 3. § (4) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben a bérleti szerződés –szociális
bérlakás bérbeadására vonatkozó - maximum 6 hónapra köthető.
(6) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló meghatározásár a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havijövedelmet kell alapul venni.
7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
8. § (1) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén befogadhatja:
- közeli hozzátartozóját (Ptk. szerint),
- élettársát (Ptk. szerint).
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)
és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az ingatlan más javára
szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas,és ezt az
építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
9. § (1) Abérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő
visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege a szolgálati bérlakások, illetve a Magtárlaposi 14-16. sz. alatti
költségalapú bérlakások esetében 50.000.-Ft, az Endrődi u. 5-7. sz. alatti költségalapú bérlakások esetében
100.000.-Ft.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elkülönített alapjára történik.
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(3) 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.
10. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 2. mellékletben meghatározott
pontrendszer alapján.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül – nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a
rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
11. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított, határozott
időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.
(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell
állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.
(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő
lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie,
azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
12. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
13. § (1)Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 3. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat intézményeivel
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára adható
bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás – amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
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bérlakásra nincs igény – egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat, aki
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
15. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 4. mellékletben
található költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 5.
mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.
16. § (1) A 4. melléklet 2. 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől
számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó
által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát
javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti
szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.
17. § (1) A 4. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
18. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten
lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú végzettségű – szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) 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.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás - kivéve az Endrődi u. 5-7.
szám alatt található bérlakásokat.
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19. § (1) A bérbeadó jelen rendelet 1., 3. és 4. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha
ezt a jövőbeni bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén
- a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét
egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú
hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
20. § (1) A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra vonatkozóan,
hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat,
a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti
bekerülési összeget, valamint tételes – igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza /lelakás/.
(4) Amennyiben a bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni /pl.: lejár a
meghatározott időtartamú bérleti szerződése/, a fennmaradó összeget a bérbeadó a bérlő részére - a bérleti
szerződés lejártát követő 8 /nyolc/ napon belül egy összegben megtéríti.
21. § A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy
amennyiben a bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az
rendeltetésszerű állapotban van, a bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét,
felújítását, de annak költségeit a bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi,
a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését követően.
22. § A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó
a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás
új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és alakítási munkákhoz
hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő
beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven
belül, egy összegben.
23. § (1)A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint berendezéseinek
karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettség figyelembevételével
történik. Ettől eltérő megállapodás esetén a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a bérbeadó által elvégzett fenti
munkák éves összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek az állag
megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások díjának
megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
24. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés, (meszelt,
enyves, tapétás, stb)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő, gépjárműtároló és egyéb
helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb. működőképes
átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor
a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen
elfogadott bérlői költségtérítés fejében.
(3) A bérbeadó a kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen
írásban értesíteni kell.
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25. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek
megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két
hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
26. § Amennyiben a bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása
nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti
jogviszonya legalább három évig fenn állt.
27. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
28. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy - ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról, a lakásügyi hatóság
javára pénzbeli térítés ellenében mondott le - újabb bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére
jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.
29. § (1) A lakbér mértékét és a külön szolgáltatás díját az 1., 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az egyedi
lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
30. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat
lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át eléri, vagy azt
meghaladja.
b) 1000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha annak feltételei már nem állnak fenn, illetve a feltételek
fennállása esetén akkor is, ha a bérlőnek háromhavi lakbérhátraléka keletkezik.
(5) Az önkormányzat a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.
(6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására, folyósítására és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre átruházza.
31. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
(2) A bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.
32. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési
munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és
időpontját.
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33. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
Amennyiben az újbóli pályáztatásra sem jelentkezik másik pályázó, az eredeti pályázónak kell kiutalni a helyiséget.
34. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és
tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
35. § (1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles
a bérlőnek átadni.
(2) A bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység)
megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
36. § (1) A bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések
karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart
üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és megvilágításáról, a
nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a bérlő a
munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti.
37. § A bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel köteles
átadni.
38. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
39. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
40. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható.
41. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt
havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az
eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű
kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a
teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt kamattal
növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt
korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy
összegben válik esedékessé.
42. § Az a bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadók.
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43. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás) esetén lehet
eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
44. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az előző
lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
45. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból kialakított
önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető el.
46. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat meg - a forgalmi
érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a bérlő elővásárlási joga.
47. § A II. fejezetben meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó köteles a maga
és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) létfenntartásához szükséges mértéken felüli ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről
adatot szolgáltatni. Az adatok e rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg
elidegenítésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
48. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet, valamint az azt módosító 14/2001. (VIII. 8.) KT számú rendelet,
10/2002. (VI. 3.) KT rendelet, 19/2005. (VIII. 5.) KT rendelet, 10/2006. (IV. 5.) KT rendelet, 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt.
rendelet, 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet, valamint a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
49. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
megfelel.

A
1

Bérlakás címe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/C

1. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
B
C
D
E
Lakbér összege
Komfortfokozat
m²
Szobaszám
Ft/hó
Komfort nélküli
31
1
3.880
Komfort nélküli
41
1
5.140
Komfort nélküli
30
1
3.760
Komfort nélküli
35
1
4.390
Komfort nélküli
29
1
3.640
Komfort nélküli
31
1
3.880
Komfort nélküli
30
1
3.760
Komfort nélküli
27
1
3.390
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfort nélküli
90
2
11.290
Összkomfort
56
2
14.610
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2. melléklet a

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

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
39

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 %-áig
15 pont
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 szerint
20 pont
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

A
1

Bérlakás címe

2
3
4
5
6

Álmos u. 11
Hősök u. 39/B
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/A

3. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
B
C
D
E
F
G
Lakbér
Garázs bérleti
KomfortSzobaGarázs
m²
Összege
díj ÁFÁ-val
fokozat
szám
m²
Ft/hó
Ft/hó
Összkomfort
64
2
16.680
Komfortos
59
2
12.140
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
60
2
15.650
32

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

Apponyi u. 24/B
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp B/3
Október 6. ltp. B/10
Vásártéri ltp. ¼
Katona J. u. 54
Fő út 210.
Magtárlaposi u. 1-3./I.
(orvosi lakás)
Magtárlaposi u. 1-3./II.
(orvosi lakás)

65
72
61
58
58
58
55
58
57
63
80

Összkomfort

80,79

Összkomfort

80,32

2
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
Lakótér
+2 szoba
Lakótér
+1,5 szoba

4. melléklet a
Költségalapú bérlakások
C
D

A

B

megnevezés

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Összkomfortos

70,10

Összkomfortos

Magtárlaposi úti 4 db
A-típusú bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti 4 db
3 B-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
4 db C-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db
5 D-típusú bérlakás
egyenként
2

Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Összkomfort

18

29.100

1.540

18

28.900

1.540

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
E
Garázs
m²

F
Lakbér
Ft/hó

G
Garázs bérleti
díj ÁFÁ-val Ft/hó

Lakótér+2 fél
szoba

15

19.860

1.540

74,07

Lakótér+2 fél
szoba

15

20.770

1.540

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

12.980

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

13.630

-

5. melléklet a

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

16.940
18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
17.750
11.730
12.970
28.980

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Pontrendszer a költségalapú bérlakások iránti pályázatok elbírálásához
Endrődi u. 5-7.
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 pozitív
5 pont
elbírálását követő 8 napon belül
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16
17

A pályázat benyújtásakor a település külterületén egyedül él.
Pályázó személynek nincs közeli hozzátartozója (házastárs, élettárs,
gyermek)

5 pont
5 pont

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 túl a
5 pont
településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember
ellátottságát javítja
Pályázó rövidebb időtartamú jogviszonyt kíván létesíteni
5 pont
azok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak 5 pont
saját háztartásukban.

6. melléklet a

1.
2.
3.
4.
5.

HELYISÉGEK
A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

KEZELÉSI SZERZŐDÉS

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

1. függelék

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 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.
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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 Gyomaszolg Ipari Park Kft köteles a
betekintést a megbízó részére lehetővé tenni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves fülvizsgálatának kötelezettsége a Gyomaszolg Ipari Park
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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.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA

2. függelék

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a
bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott …………………………. polgármester/Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének /
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata
alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 5 év
időtartamra.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
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…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs részéről:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
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jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor
cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

3. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli …………………
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
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A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
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9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakás bérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

4. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Magtárlaposi u. 14-16)
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
(Leánykori név: )
Szül. helye: , idő:
Anyja neve: .
mint bérlő, valamint
Név:
(Leánykori név: )

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Magtárlaposi úti (
emelet/ajtó ) szám alatt található ………m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK
Kft.
A lakás helyiségei: ……………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
2.) Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott - 5 éves - időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakásingatlant.
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti lakás bérleti díja:…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……. napján kerül sor.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8.) Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9.) Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt kezelő a Gyomaszolg Ipari Park Kft megnevezésével a bérlőt
írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg - érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

10.) Bérlővel együtt költöző (név, személyes adatok):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
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- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek, szülő, jogszerűen befogadott gyermektől született unoka.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik. Bérlő a
szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartatás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot illetve ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja.
- bérlő nem igazolja, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésének feltételét jelentő önkormányzati pályázatban
meghatározott előtakarékossági szerződést megkötötte.
- bérlő nem igazolja, hogy évente a lakás előtakarékossági szerződésben meghatározott kötelezettségének eleget
tett, vagy nem ad hozzájáruló nyilatkozatot a bérbeadónak, hogy erre vonatkozóan közvetlen információt szerezzen,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15.)Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)

5. függelék

amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. (
emelet/ajtó ) szám alatt található m²területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: ………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
……………………………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
………………………………………………………………………………………………..
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az Önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……... napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni. Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos
szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt ( kezelő ) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbi
kivételével: házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
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- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
1. döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ..../2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

TERVEZET
/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
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következőket rendeli el:
1. § A rendelet célja, hogy 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 tartvamegteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában van.
(2) 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.
3. § (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Polgármester gyakorolja.
(2) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörben
a) javaslatot tesz a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatalára,
b) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
c) megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel
d) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) 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,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakásokkal kapcsolatos bérlőkijelöléssel kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát
4. § (1) 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.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő e rendelet 1. függelékében szabályozott kezelési szerződés
alapján közreműködik.
5. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt
jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g)e rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a bérlővel jelen rendelet függeléke szerinti, az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti
meg. Közérdekű célból történő bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
6. § (1) A bérbeadó - a törvényben, illetőleg az e rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú
valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, /szobaszám, alapterület, komfortfokozat/,
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b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az
elvégzendő munkák megjelölését és költségeit, valamint
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez e rendeletben szabályozott
lakbértámogatás igényelhető.
(3) A bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort felállítva dönt két
további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 3. § (4) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben a bérleti szerződés –szociális
bérlakás bérbeadására vonatkozó - maximum 6 hónapra köthető.
(6) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló meghatározásár a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havijövedelmet kell alapul venni.
7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
8. § (1) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén befogadhatja:
- közeli hozzátartozóját (Ptk. szerint),
- élettársát (Ptk. szerint).
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)
és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az ingatlan más javára
szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas,és ezt az
építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
9. § (1) Abérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő
visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege a szolgálati bérlakások, illetve a Magtárlaposi 14-16. sz. alatti
költségalapú bérlakások esetében 50.000.-Ft, az Endrődi u. 5-7. sz. alatti költségalapú bérlakások esetében
100.000.-Ft.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elkülönített alapjára történik.
(3) 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.
10. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 2. mellékletben meghatározott
pontrendszer alapján.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
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(4) A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül – nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a
rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
11. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított, határozott
időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.
(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell
állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.
(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő
lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie,
azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
12. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
13. § (1)Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 3. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat intézményeivel
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára adható
bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás – amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény – egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat, aki
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
15. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 4. mellékletben
található költségalapú bérlakás.
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(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg 5.
mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.
16. § (1) A 4. melléklet 2. 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől
számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó
által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát
javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti
szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.
17. § (1) A 4. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
18. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten
lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú végzettségű – szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) 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.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás - kivéve az Endrődi u. 5-7.
szám alatt található bérlakásokat.
19. § (1) A bérbeadó jelen rendelet 1., 3. és 4. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha
ezt a jövőbeni bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén
- a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét
egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú
hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
20. § (1) A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra vonatkozóan,
hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat,
a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti
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bekerülési összeget, valamint tételes – igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza /lelakás/.
(4) Amennyiben a bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni /pl.: lejár a
meghatározott időtartamú bérleti szerződése/, a fennmaradó összeget a bérbeadó a bérlő részére - a bérleti
szerződés lejártát követő 8 /nyolc/ napon belül egy összegben megtéríti.
21. § A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy
amennyiben a bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az
rendeltetésszerű állapotban van, a bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét,
felújítását, de annak költségeit a bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi,
a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését követően.
22. § A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó
a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás
új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és alakítási munkákhoz
hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő
beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven
belül, egy összegben.
23. § (1)A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint berendezéseinek
karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettség figyelembevételével
történik. Ettől eltérő megállapodás esetén a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a bérbeadó által elvégzett fenti
munkák éves összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek az állag
megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások díjának
megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
24. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés, (meszelt,
enyves, tapétás, stb)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő, gépjárműtároló és egyéb
helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb. működőképes
átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor
a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen
elfogadott bérlői költségtérítés fejében.
(3) A bérbeadó a kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen
írásban értesíteni kell.
25. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek
megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két
hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
26. § Amennyiben a bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása
nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti
jogviszonya legalább három évig fenn állt.
27. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
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28. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy - ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról, a lakásügyi hatóság
javára pénzbeli térítés ellenében mondott le - újabb bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére
jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.
29. § (1) A lakbér mértékét és a külön szolgáltatás díját az 1., 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az egyedi
lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
30. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat
lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át eléri, vagy azt
meghaladja.
b) 1000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha annak feltételei már nem állnak fenn, illetve a feltételek
fennállása esetén akkor is, ha a bérlőnek háromhavi lakbérhátraléka keletkezik.
(5) Az önkormányzat a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.
(6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására, folyósítására és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre átruházza.
31. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
(2) A bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.
32. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési
munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és
időpontját.
33. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
Amennyiben az újbóli pályáztatásra sem jelentkezik másik pályázó, az eredeti pályázónak kell kiutalni a helyiséget.
34. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és
tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
35. § (1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles
a bérlőnek átadni.
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(2) A bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység)
megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
36. § (1) A bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések
karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart
üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és megvilágításáról, a
nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a bérlő a
munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti.
37. § A bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel köteles
átadni.
38. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
39. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
40. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható.
41. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt
havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az
eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű
kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a
teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt kamattal
növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt
korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy
összegben válik esedékessé.
42. § Az a bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadók.
43. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás) esetén lehet
eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
44. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az előző
lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
45. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból kialakított
önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető el.
46. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat meg - a forgalmi
érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a bérlő elővásárlási joga.
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47. § A II. fejezetben meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó köteles a maga
és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) létfenntartásához szükséges mértéken felüli ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről
adatot szolgáltatni. Az adatok e rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg
elidegenítésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
48. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet, valamint az azt módosító 14/2001. (VIII. 8.) KT számú rendelet,
10/2002. (VI. 3.) KT rendelet, 19/2005. (VIII. 5.) KT rendelet, 10/2006. (IV. 5.) KT rendelet, 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt.
rendelet, 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet, valamint a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
49. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
megfelel.

A
1

Bérlakás címe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/C

1. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
B
C
D
E
Lakbér összege
Komfortfokozat
m²
Szobaszám
Ft/hó
Komfort nélküli
31
1
3.880
Komfort nélküli
41
1
5.140
Komfort nélküli
30
1
3.760
Komfort nélküli
35
1
4.390
Komfort nélküli
29
1
3.640
Komfort nélküli
31
1
3.880
Komfort nélküli
30
1
3.760
Komfort nélküli
27
1
3.390
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
2
11.940
Komfort nélküli
90
2
11.290
Összkomfort
56
2
14.610

2. melléklet a

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Pontrendszer a szociális bérlakás iránti pályázatok elbírálásához
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
1./ Egy főre jutó jövedelem a családban és adható pontérték:
nyugdíjminimum 150 %-áig
nyugdíjminimum 150,1 % - 200 %-áig
Egyedül élő esetében: nyugdíjminimum 150,1 % - 250 %-áig
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 vagy több fő munkaviszonyban áll
1 fő munkaviszonyban áll
Rendszeres pénzellátás
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
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20 pont
15 pont
15 pont
20 pont
10 pont
5 pont

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
39

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 szerint
20 pont
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

A
1

Bérlakás címe

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

Álmos u. 11
Hősök u. 39/B
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/B
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp B/3
Október 6. ltp. B/10
Vásártéri ltp. ¼
Katona J. u. 54
Fő út 210.
Magtárlaposi u. 1-3./I.
(orvosi lakás)
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3. melléklet a /2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
B
C
D
E
F
G
Lakbér
Garázs bérleti
KomfortSzobaGarázs
m²
Összege
díj ÁFÁ-val
fokozat
szám
m²
Ft/hó
Ft/hó
Összkomfort
64
2
16.680
Komfortos
59
2
12.140
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
59
2
15.390
Összkomfort
60
2
15.650
Összkomfort
65
2
16.940
Összkomfort
72
2
18.770
Összkomfort
61
2
15.910
Komfortos
58
1,5
11.940
Komfortos
58
1,5
11.940
Komfortos
58
2
11.940
Komfortos
55
1,5
11.320
Komfortos
58
1,5
17.750
Komfortos
57
2,5
11.730
Komfortos
63
1,5
12.970
Összkomfort
80
2,5
28.980
Lakótér
Összkomfort
80,79
18
29.100
1.540
+2 szoba
53

19

1

Magtárlaposi u. 1-3./II.
(orvosi lakás)

Lakótér
+1,5 szoba

80,32

4. melléklet a
Költségalapú bérlakások
C
D

A

B

megnevezés

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Összkomfortos

70,10

Összkomfortos

Magtárlaposi úti 4 db
A-típusú bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti 4 db
3 B-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
4 db C-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db
5 D-típusú bérlakás
egyenként
2

Összkomfort

16
17

28.900

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
F
Lakbér
Ft/hó

G
Garázs bérleti
díj ÁFÁ-val Ft/hó

Lakótér+2 fél
szoba

15

19.860

1.540

74,07

Lakótér+2 fél
szoba

15

20.770

1.540

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

12.980

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

13.630

-

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Pontrendszer a költségalapú bérlakások iránti pályázatok elbírálásához
Endrődi u. 5-7.
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 pozitív
5 pont
elbírálását követő 8 napon belül
A pályázat benyújtásakor a település külterületén egyedül él.
5 pont
Pályázó személynek nincs közeli hozzátartozója (házastárs, élettárs, 5 pont
gyermek)
Magtárlaposi u. 14-16.

1
2
3
4
5
6

1.540

E
Garázs
m²

5. melléklet a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
nyugdíjminimum 300,1 % - 400 %-áig
nyugdíjminimum 400,1 % - ától
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 fő munkaviszonyban áll
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A
10 pont
15 pont
20 pont
10 pont

7
8
9
10
11
12
13
14
15

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 túl a
5 pont
településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember
ellátottságát javítja
Pályázó rövidebb időtartamú jogviszonyt kíván létesíteni
5 pont
azok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak 5 pont
saját háztartásukban.

6. melléklet a

1.
2.
3.
4.
5.

HELYISÉGEK
A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

KEZELÉSI SZERZŐDÉS

/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

1. függelék

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 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,
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- 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 Gyomaszolg 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
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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.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA

2. függelék

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a
bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott …………………………. polgármester/Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének /
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata
alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 5 év
időtartamra.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
összesen:
………………….………. Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
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5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs részéről:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor
cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
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- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

3. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli …………………
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:
……………………………………………………………………..…
A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat
kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként
……………….…………. Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért
………………………….. Ft-ot,
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összesen:

………………….………. Ft-ot.

A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és
leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakás bérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
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12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

4. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Magtárlaposi u. 14-16)
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Magtárlaposi úti (
emelet/ajtó ) szám alatt található ………m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK
Kft.
A lakás helyiségei: ……………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
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2.) Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott - 5 éves - időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakásingatlant.
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti lakás bérleti díja:…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……. napján kerül sor.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8.) Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9.) Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt kezelő a Gyomaszolg Ipari Park Kft megnevezésével a bérlőt
írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg - érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

10.) Bérlővel együtt költöző (név, személyes adatok):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek, szülő, jogszerűen befogadott gyermektől született unoka.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik. Bérlő a
szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartatás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
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- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot illetve ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja.
- bérlő nem igazolja, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésének feltételét jelentő önkormányzati pályázatban
meghatározott előtakarékossági szerződést megkötötte.
- bérlő nem igazolja, hogy évente a lakás előtakarékossági szerződésben meghatározott kötelezettségének eleget
tett, vagy nem ad hozzájáruló nyilatkozatot a bérbeadónak, hogy erre vonatkozóan közvetlen információt szerezzen,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15.)Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________
bérbeadó

___________________________
bérlő, bérlőtárs

BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)

5. függelék

amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati rendeletében a bérbeadói
jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlő, valamint
Név:
…………………………………………………………
(Leánykori név: )
…………………………………………………………
Szül. helye: , idő:
…………………………………………………………
Anyja neve: .
…………………………………………………………
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. (
emelet/ajtó ) szám alatt található m²területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: ………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
……………………………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
………………………………………………………………………………………………..
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
63

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja…… Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az Önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……... napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni. Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos
szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt ( kezelő ) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbi
kivételével: házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
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- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé
egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:
_____________________________
bérbeadó

Bérlő, bérlőtárs részéről:
___________________________
bérlő, bérlőtárs

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (zajrendelet, bel-és külterületi holtágak
védelméről szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
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!

Elvégeztük a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról és a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és az alábbi javaslatokat tesszük a Képviselő-testület számára:
1)
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet:
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet közterületi
rendezvény, a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszély, a magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő tevékenység, a közlekedési járműveken belüli zaj és rezgés, az egészségügyi mentési tevékenység, a
tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zaj és rezgés, valamint a vallási
tevékenység végzése kivételével szabályozza a környezeti zajt és rezgést keltő tevékenységeket, létesítményeket. A
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet maghatározza a különböző zajforrásoktól származó zaj (üzemi és szabadidős tevékenység, építési
kivitelezési tevékenység, közlekedési létesítmények működési tevékenysége) terhelési határértékeit. A Korm.
rendeletben, illetve a KvVM–EüM együttes rendeletben foglaltak megsértése esetén a kistérség székhelye szerinti
települési önkormányzat jegyzője vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség zaj-,és
rezgésbírság kiszabására jogosult. Az előbbiek alapján az önkormányzati rendelet 5. § és 6. §-aiban foglaltak
kivételével a rendelkezéseket magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák. Az önkormányzati rendelet 5.§-6.§-ai
tartalmazzák a hangos hirdetés és a zöldfelület fenntartással, ill. egyéb magánszemélyek háztartási igényeinek
kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység végzésének időbeli korlátait. Természetesen az e tevékenységekkel
okozott zajterhelés nem haladhatja meg a KvVM–EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket. A
2012.december 1-jén hatályba lépő tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet 8. §-a tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítja a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló
10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.§-6.§-okban foglalt rendelkezéseinek megsértését.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését.
2)
a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati
rendelet:
Az értelmező rendelkezésekben meghatározott fogalmakat és a parti sávra vonatkozó szabályokat tartalmazzák a
nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 1.§-4.§-ai. Javasoljuk a hatályon kívül helyezését.
3)
a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati rendelet 2.§-3.§-aiban foglaltakat szabályozza a fás szárú növények védelméről szóló Korm.
rendelet 6.§-a. A 10.§-ban foglaltakat szabályozza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1)
bekezdése, 78.§ (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§-a. Javasoljuk a 2.§, 3.§ és 10. §
hatályon kívül helyezését. Javasoljuk továbbá a 2. melléklet felülvizsgálatát: a mellékletben szereplő
természetvédelmi területek és védett természeti értékek adatainak pontosítása, különösen a kezelő tekintetében,
illetve esetleges további területekkel, értékekkel történő kiegészítés.

1. döntési javaslat
"rendelet felülvizsgálat"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2012. november 30. napjával helyezze hatályon kívül a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletet és a Gyomaendrőd Város
bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
2. döntési javaslat
"rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 3. pontja szerint (2.§, 3.§, 10. § hatályon kívül
helyezése, a 2. melléklet felülvizsgálata) módosítsa a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
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. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es tanévről
szóló beszámolója
Tóthné Rojik Edit
Dr. Kovács Béla kompenzációs listás önkormányzati képviselő, Várfi András
polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 85. §
(2) bekezdése alapján - „A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra,
hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.”- az intézményvezetőt beszámoló adására
kötelezi.Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi beszámoló
egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok,
feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével.
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetője az intézményi beszámolót a felvételi
eredményeinek ismeretében készítette el, s így teljes képet kaptunk a gimnázium 2011/2012-es tanév munkájáról.
Az intézmény beszámolója - melyet a tantestületi értekezlet jegyzőkönyve alapján a nevelőtestület egyhangúan
elfogadott, a város honlapján az intézménynél megtekinthető.
A beszámolóban az intézmény számot adott az elmúlt egy év gazdálkodásáról, tanügyigazgatási, személyi és tárgyi
feltételeiről, neveltségi helyzetképéről, a működő kapcsolatrendszeréről, társadali elismertségéről. A beszámoló
külőn részletezettséggel tájékoztatást ad a a tanulók szaktárgyi és nyelvizsga eredményeiről, a sport eredényekről,
az úszásoktatás eredményességéről, valamint a végzős tanulók továbbtanulási-felvételi eredményeiről.
Az intézményi beszámolóban bemutatásra kerültek a szaktárgyi mérések eredményei, az országos
kompetenciamérések eredményeinek elemzései.
Összegzésként elmundható, hogy az intézményben csökken tanulólétszám. A tanulmányi mérések eltérő étrékeket
mutatnak. Az érettségi átlageredmények és a nyelvizsga eredmények alátámasztják a nyelvi előkészítő évfolyamon
és a négy osztályos évfolyamon folyó színvonalas képzést.
A továbbtanulási eredmények jól tükrözik a megváltozott felsőoktatási törvény változását, mely során a képzési
rendszerből sok helyen megszűnt vagy jelentősen csökkent az állami finanszírozás és így a tanulók és családjaik
számára nem felvállalható a továbbtanulás, még a jó/ megfelelő tanulmányi eredmény mellett sem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es tanévről szóló beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 85. §
(2) bekezdése alapján elfogadja Dr. Kovács Béla intézményvezető beszámolójáta Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 2011/2012-es tanévéről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben indítandó csoport
létszámainak és csoportszámainak jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az
adott évben indíthandó intézményi csoport számokat és csoport létszámokat.
A törvényben foglaltak végrehajtásaként az intézmény az alábbiak szerint kérik a csoport létszámok és
csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől.
A Kt. 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a
csoportok szervezésének előírásait:
„Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje
I. Létszámhatárok
Á: Átlaglétszám
M: Maximális létszám
…g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
zeneművészeti ágban Á: 8 M: 15
művészeti ágban Á: 10 M: 20”
2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése nem tartozi az Kormányhivatal
hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra vonatkozó
rendelkezések megtartását.
E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre.
A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmény 2012/2013-as tanévben indítandó csoportlétszámait
törvényességi szempontból az alábbiak szerint értékeljük:
Az intézményben az előzetes beíratkozás május hónapban megtörtént, mely egy előzetes létszám keret felmérését
tette lehetővé.
Gyomendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 360/2012. (VI.28.) számú határzat 5. pontjában úgy
döntött, hogy a tanulólétszám és csoportszám tervezetet megismerte, továbbá utasította az intézményvezetőjét arra,
hogy a 2012. októberi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a tényleges adatokat az intézménybe járó tanulókkal
kapcsolatban.
Az intézmény által leadott csoport számok és tanuló létszámok az alábbiak:
Zeneművészet-szolfézs csoportok
létszám
több tantárgy
normatíva
Szolfézs 1. osztály (Gyoma)
9
0
9
Szolfézs 2-a osztály (Gyoma)
8
0
8
Szolfézs 2-b. osztály (Gyoma)
10
0
10
Szolfézs 3-4. osztály (Gyoma)
16
0
16
Szolfézs 5. osztály (Gyoma)
6
0
6
Szolfézs 1. osztály (Endrőd)
10
0
10
Szolfézs 2. osztály (Endrőd)
9
0
9
Szolfézs 2-3. osztály (Endrőd)
11
0
11
Szolfézs 1. osztály (Szent G)
18
0
18
Szolfézs csoportok összesen
97
0
97
9 csoport
Átlagos csoportlétszám 10,8
Zeneművészet-kamarazene, zenekar, improvizációs csoportok
létszám
több tantárgy
Kamarazene - hegedű
3
1
Improvizáció 1.
4
4
Improvizáció 2.
3
3
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normatíva
2
0
0

Improvizáció 3.
Zenekar
Kamarazene- fúvós
Kamarazene-zongora
Kamarazene-gitár
Kamarazene, zenekar,
improvizációs csoportok össz.:
ZENEMŰVÉSZET
MINDÖSSZESEN:

3
5
2
2
5

3
1
2
1
2

0
4
0
1
3

27

17

10

8 csoport

124

17

107

17 CSOPORT

Csoportos művészetoktatás
Előképző (Gyoma)
Előképző (Szent Gellért)
Előképző összesen

létszám
7
9
16

fél normatíva
3,5
4,5
8

normatíva
3,5
4,5
8

2 csoport

Néptánc
17. napló A/1.
17/1. napló A/1.
17/2. napló A/1-2.
17/3. napló A/3.
17/4. napló A/3-4-5-6.
17/5. napló T/1-2-3-4.
Néptánc összesen

17
20
15
17
17
17
103

5
6
2
4
4
1
22

12
14
13
13
13
16
81

6 csoport

Képzőművészet
Szent Gellért
A/1-2.
Szent Gellért
A/1-2-3.
VAMI
A/1-2.
VAMI
A/2-3-4-5-6.
VAMI
A/2-5.
VAMI
A/1-3.
Rózsahegyi
A/1.
Rózsahegyi
A/2-3-4-5-6.
Rózsahegyi
A/5-6-7.
Képzőművészet összesen

16
12
15
9
13
19
22
20
10
136

1
1
0
0
1
2
1
0
0
6

15
11
15
9
12
17
21
20
10
130

9 csoport

Rózsahegyi
VAMI
Színjáték összesen

37
23
60

4
3
7

33
20
53

4 csoport

CSOPORTOS OKTATÁS ÖSSZESEN

315

43

272

21 csoport

két szakos

normatíva

60

379

zenei normatíva:
csoportos
normatíva:

107

létszám
Összesen:

Beiratkozott létszám:

439

387

38 csoport

272

A csoportlétszámok kialakítására úgy került sor, hogy a maximális létszámhatár egy esetben került átlépésre
(Rózsahegyi
A/1. 22 fő, melyből normatíva jogosult 21 fő), a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklet II. rész 8. pontja alapján.
A nevelőtestület egyetértését alátámasztó jegyzőkönyv a Titkárságon megtekinthető.
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Az intézmény által közölt adatokból látható, hogy az egyéni oktatásban részesülők száma növekedetett, míg a
csoportos oktatásban résztvevők száma csökkent. Összességében az intézményi létszám – normatíva jogosultság
szempontjából csökkent az előző évhez képest.
Egyéni oktatás:
Csoportos oktatás:

2010/2011
106 fő
379 fő

2011/2012
97 fő
306 fő

2012/2013
107 fő
272 fő

Az általános iskolákban a művészeti ágak iránti érdeklődés mellett az intézmények saját pedagógusai azok, aki a
vonzerőt jelentik az adott tanszakra való jelentkezésre (zeneművészet és képzőművészet). A Művészeti Iskola
ennek ismeretében óraadó pedagógusokkal biztosítja a telephelyeken a képzési lehetőségeket.
Az intézményben 20 pedagógus látja el a képzést, melyből 4 fő főállású teljes munkaidős, 7 fő főállású
részmunkaidős, 8 fő további jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens.
A részletes kimutatás a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Városi Alapfokú Művészeti Iskola csoport- és tanuló létszámait a
2012/2013. tanévre a döntési javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben indítandó csoport létszámainak és csoportszámainak
jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú
melléklet II. rész 8. pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Városi Alapfokú Művészeti
Iskolában engedélyezi a csoportszámok indítását, az alábbiak alapján:
Más művészeti ág
átlagos csoportNormatíva
létszáma
Több
Normatíva
Zenejogosult
Csoport(fő)
Létszám tantárgy/
jogosult
művészet
Tanszak
létszám
szám
(fő)
több
létszám
átlagos
Szol- Kamara, összesen
(2 órát kap)
tanszakos
csoportszám fézs zenekar,
(fő)
(fő)
csop. improv.
csoport
Zeneművészet
124
17
107
11
3
17
egyéni oktatás
Zeneművészet
124
17
107
11
3
17
összesen:
Zeneművészet
16
16/2=8
8
8
2
előképző (két órát
kapnak)
Képzőművészet
136
6
130
15
9
Színművészet
60
7
53
15
4
Táncművészet 103
22
81
17
6
néptánc
Csoportos
összesen:

315

35

8

272

72

8

-

18

21

Mindösszesen:

439

52

8

379

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

73

10

3

16

38

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztésben a Kis Bálint Általános Iskola, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmények alapító okiratai kerülnek felülvizsgálatra.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon, a Gyomaendrőd-Csszáraszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda és a Térségi Humánsegítő Szolgálat intézmények alapító okiratnak felülvizsgálata az Intézményi Társulás
novemberi ülésén kerül tárgyalásra.
1. A jogszabályi változások szükségessé teszik az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. alapján.
Amennyibe a jogszabályi változások alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek
szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a költségvetési szerv alapító okiratában, az
egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
97.§ (4) bekezdése értelmében felülvizsgálja a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait,
melyeket megküld a törzskönyvi nyilvántartást végző szervnek (MÁK).
Az 1. pontban említettek alapján az alapító okirat felülvizsgálata a Kis Bálint Általános Iskola és a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium esetében, az intézményi feladatellátás átszervezésekor megtörtént, a
Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény esetében a most kerül felülvizsgálatra.
A 2. pontban említettek alapján, mindhárom intézmény alapító okiratában pontosítani szükséges az alábbiakat:
- az intézmények köznevelési feladatának jogszabály szerinti szöveges megnevezése,
- a művészetoktatási intézmény esetében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7. § (1) bekezdése
alapján a művészeti képzést az „alapfokú művészeti iskola” biztosítja.
1. számú melléklet - Kis Bálint Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete
2. számú melléklet – Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat tervezete
3. számú melléklet – Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
tervezete
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztés ismeretében a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntési javaslat
"Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 288/1999.(X. 28.)számú
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határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében az alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján a Kis Bálint Általános Iskola alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a
következők szerint, határozza meg:”
I.2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
Az általános iskolában 1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyamon országosan egységes követelmények szerint folyik az
alapfokú nevelés-oktatás, meghatározott időkeretben az iskola pedagógiai program szerint. Az általános iskola
felkészíti a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a középfokú továbbtanulásra.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010”
I.3. Az alapító okirat 4.1.1. pontjában az alábbi mondatok törlésre kerülnek:
„A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.”
I.4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdéseértelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ………/2012.(X.25) sz. határozatával, 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 19/1998. (I. 29.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében az alábbiak szerint módosítja:
II.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdésében alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:”
II.2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
A gimnázium négy - nyelvi előkészítő évfolyamon öt évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol az
általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére
felkészítő képzés folyik.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100”
II.3. Az alapító okirat 4.1.1. pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
„A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján”
II.4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdéseértelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének ……/2012. (25.) sz. határozatával, 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.”
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat
rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4)
bekezdése alapján, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 290/1999. (X. 28.) Kt. számú határozatával
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elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
III.1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
„VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat”
III.2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 634410
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése alapjána Városi Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja.”
III.3. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy a művészetoktatás követelményi és tantervi programjára épülő
művészetek területén kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket. Biztosítsa a
művészi kifejezőképességeket megalapozó, illetve szakirányú továbbtanulásra felkészítő nevelő-oktató munkát.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
•
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
•
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban”
III.3. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A Városi Alapfokú Művészeti Iskola Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdéseértelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ………/2012. (X.25.) sz. határozatával, 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.”

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

76

12 3

, , KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
45

, Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm.
rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a Kis Bálint

Általános Iskola alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők
szerint, határozza meg:
67

, 1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
8

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
9

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat
szerint a volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
10

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
, 4.1. Alaptevékenység:
Az általános iskolában 1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyamon országosan egységes
követelmények szerint folyik az alapfokú nevelés-oktatás, meghatározott időkeretben az
iskola pedagógiai program szerint. Az általános iskola felkészíti a tanulót az érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően a középfokú továbbtanulásra.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010
11 12

13
14

, 154.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatásaAlapfokú oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
1

Módosította a 118/2004. (IV.29.) KT. sz. határozat – névváltozás hatályos 2004. július 01.-től
Módosította a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat III. pontja – hatályos 2007. augusztus 01-től
3
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
4
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
5
Módosította a ……../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat I. pontja.
6
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
7
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
8
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
9
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
10
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
11
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
12
Módosította a ……../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat I. pontja.
13
Módosította a 225/2009. (V.28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
14
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
15
Módosította a ……../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat I. pontja
2



852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.



852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd
852013 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
966



Szakfeladat szám: 85202 - Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.,

852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.


852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

852023 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
966
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4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése

16

Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től

17
18 19

,

4.1.3. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók
elkülönítet étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
20

21 22

, 4.1.4.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
23 24

, 4.1.5. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.,.

25 26

,
, 4.1.6. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.

27 28

Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
29

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
30 31 32

, , 5./ A költségvetési szerv működési köre

17

Törölte a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
19
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
20
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
21
Módosította a 367/2009. (IX.1.) Gye. Kt. sz. határozata
22
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
23
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
24
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
25
Kiegészítette a 14/2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 2. pontja
26
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
27
Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 3. pontja
28
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
29
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
30
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
31
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
32
Törölte a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
18

Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező
felvételre kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca
végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig,
Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca
végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér
végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca
végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás
utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig,
Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni
Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca
végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig,
Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig,
Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig,
Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca
végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss
Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér
végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör
utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca
végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca
végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth
Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig,
Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út
végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca
végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig,
Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út
végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig,
Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig,
Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig,
Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi
Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca
végig.
33

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
34 35 36

, ,

33
34

7./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja

Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
37

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
38

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
39

13./ Az intézmény típusa
Közoktatási intézmény.

.
14./Az intézmény tagintézménye
40

15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.

41 42

, 16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.

35

Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
37
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
38
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
39
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
40
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
41
Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
42
Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
36

43

17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
44

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az
intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

45

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2012. (X.25.) sz. határozatával, 2012.
október 25-i hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. október 25.

P.H.

Várfi András
polgármester
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2. számú melléklet

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
12

, Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
97.§ (4) bekezdésében alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
3

1./ A költségvetési szerv neve:
KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
4

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
5

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

6

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység:
A gimnázium négy - nyelvi előkészítő évfolyamon öt évfolyammal működő nevelési-oktatási
intézmény, ahol az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő képzés folyik.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
8
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
7

9

4.1.1.Általános középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
10

Szakfeladat szám: 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben
résztvevők öt évfolyamos képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
- Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
1

Módosította a 203/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
Módosította a …….../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat II. pontja
3
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
4
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
5
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
6
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
7
Módosította a …….../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat II. pontja
8
Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
9
Módosította a …….../2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozat II. pontja
10
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
2

- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd11 fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
12

Szakfeladat szám: 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd13 fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.

853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
 854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
14

Szakfeladat szám: 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
11
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15

4.1.5. Sporttevékenység
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 931000 TEÁOR szám: 9310

Szakfeladat szám: 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás

4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
16

Szakfeladat szám: 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára
17
18

4.1.7. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
 855931 Egyéb felnőttoktatás

19 20

,

4.1.8. Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók dolgozók
elkülönített étkeztetése

562913 – Iskolai intézményi étkezés

562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése

562917 – Munkahelyi étkeztetés

21
4.1.9. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül
folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz. működési engedély alapján.
22 23 24

, ,
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
25

26
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5./ A költségvetési szerv működési köre
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Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás
körzete
27

.6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
28 29 30

, , 7./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

31

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyoma Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1954.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
32
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
27
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 Kollégiumi épület:
Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Tanuló létszám: 450 fő
 Kollégiumi férőhely: 90 fő
33
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Oktatás: 9-12/13/15. évfolyam
34

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott
ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja

35

Záradék
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése
értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2012. (25.) sz.
határozatával, 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. október 25.
P.H.

Várfi András
polgármester
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3. számú melléklet
12

, VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

3

Törzsszám: 634410
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése alapján a Városi Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja.
4

1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
56

, 2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet
hatálybalépését megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly
módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027.
tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres Zongora
75 fő
tanszakai:
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós:
5 fő
trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
harsona
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai. Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene
Szintetizátor
5 fő
hangszeres tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő

1
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Táncművészeti Ág
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen
Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám
-székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Harsona
5 fő
Klasszikus zene
Harmonika
5 fő
30 fő
Akkordikus tanszak

Gitár

Népzene
Jazz-zene
Elektroakusztikus zene

Billentyűs tanszak
Vonós tanszak
Vokális tanszak
Pengetős tanszak
Pengetős tanszak

Zongora
Hegedű
Magánének
Citera
Jazz-gitár
Klasszikus
Billentyűs tanszak
szintetizátor
Zeneművészeti ág összesen:

75 fő
20 fő
20 fő
5 fő
30 fő
30 fő
280 fő

Táncművészeti ág
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő

260 fő

Táncművészeti ág összesen
Képző- és Iparművészeti ág
Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra
tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő
100 fő
100 fő

Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág
összesen:

400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak
7

60 fő

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

89

, 4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
„4.1. Alaptevékenység:
Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy a művészetoktatás követelményi és tantervi
programjára épülő művészetek területén kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a
művészi tehetségeket. Biztosítsa a művészi kifejezőképességeket megalapozó, illetve
szakirányú továbbtanulásra felkészítő nevelő-oktató munkát.
10

ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
•
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
•
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
11

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12 13

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az Intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
7

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
9
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
10
Módosította a ………./2012. (X.25.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
11
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
12
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
13
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
8

Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
14

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
15 16

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
17

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1986.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
18

15./Az intézmény telephelyei
 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
14

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
16
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
17
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
18
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
társastánc tanszak
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal

30 fő
100 fő
100 fő
40 fő

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
40 fő
társastánc tanszak
40 fő
VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág: néptánc tanszak

20 fő

 Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
20 fő

19

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják
fejezni.

Képzőművészeti
ág:
Zeneművészeti
ág:
Táncművészet
ág
Színművészeti
19

Székhely
Gyomaendrőd
200

Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
140
40

Összesen
380

205

75

-

280

260

760

20

1040

60

120

-

180

Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja

ág:
Összesen:

725 fő

1095 fő

60 fő

1780 fő

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Hunya
Képzőművészeti
400
140
40
580
ág:
Zeneművészeti
280
75
355
ág:
Táncművészet
260
760
20
1040
ág
Színművészeti
60
120
180
ág:
Összesen:
1000 fő
1095 fő
20
Az intézményben nappali oktatás folyik.

60 fő

2155 fő

17./Évfolyamok száma
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
21

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek
fenntartójával megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.
A kiadvány hiteléül:
Gyomaendrőd, 2011. május 26.
Várfi András s.k.
polgármester
20
21

Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 297/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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Záradék:
A Városi Alapfokú Művészeti Iskola Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2012. (X.25.) sz. határozatával, 2012.
október 25-i hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. október 25.

P.H.

Várfi András
polgármester
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Módosította a ………./2012. (X.25.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény 2012. október 1-től 2013. március 31-ig Megbízási szerződést kötött Dr. Katona
Piroska doktornővel, dr. Veréb Lajos házi orvos tevékenységének helyettesítésére.
A Megállapodás megkötését követően, valamint a doktornő hozzájáruló nyilatkozata alapján az Egészségügyi
Intézmény alapító okiratában fel kell tüntetni – határozott időre 2012.október 1-től 2013. március 31-ig. – a
helyettesítéssel ellátott háziorvosi feladat-ellátás helyszínét (Szabadság tér 2/2. sz.).
Valamint az intézmény vezetősége kérte, hogy az alapító okiratban kerüljön átvezetésre a működési körök
pontosítása, a döntési javaslat alapján.
A jogszabályi változások szükségessé teszik az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján.
Amennyibe a jogszabályi változások alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek
szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a költségvetési szerv alapító okiratában, az
egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztés ismeretében a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI.24.)
Kt. számú határozata alapján elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján, valamint a feladat-ellátási hely
és a módosított működési kör megjelölésével az alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján , az Egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. tv., valamint a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását,
alábbiak szerint határozza meg:”
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I.2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987. 01. 01.)- Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.”
I.3. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 862200 SZAKORVOSI JÁRÓBETEG - ELLÁTÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200”
I.4. Az alapító okirat 4.1. 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése
alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem
igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.”
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 86221 Járó beteg-szakellátás:
¨
862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
¨
862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó”
I.5. Az alapító okirat 4.1. 1.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. szám - Háziorvosi rendelő- határozott időre 2013. március 31-ig.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”
I.6. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A szakágazatba tartoznak azon egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem
foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 86903 Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:
¨
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
¨
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
¨
869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
¨
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
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5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
¨
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám”
I.7. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.”
I.8. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás
Szabadság tér 2/2. szám
Háziorvosi alapellátás - határozott időre 2013. március 31-ig.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítását a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
1

Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.,
valamint a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását, alábbiak szerint határozza meg:
2

1./A költségvetési szerv neve:
Városi Egészségügyi Intézmény
3

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
4 5

, 3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987. 01. 01.)- Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
6

4./ A költségvetési szervek jogszabályban meghatározott közfeladata
4.1. Alaptevékenység:
7
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200
8

4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a
beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi
ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos
szakorvosi gondozás.”
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 86221 Járó beteg-szakellátás:
 862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
1

Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
3
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
4
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
5
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
6
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
7
Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
8
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
2

Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
 862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó
9 10

, 4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. szám - Háziorvosi rendelő- határozott időre
2013. március 31-ig.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
11

4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A szakágazatba tartoznak azon egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi
ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 86903 Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:





869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

 869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
 869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám

9

Kiegészítette a 119./2010. (III. 25.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata – hatályos 2013. március 31. napjáig
11
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
10

12 13 14 15

, , ,

4.3.16 Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17 18 19

, , 5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
20 21

, 6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
22 23

, 7./ A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője,
teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézet vezetője az
intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó
orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok
végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
24

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.

12

Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
Kiegészítette a 14./2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 3. pontja
14
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
15
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
16
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
17
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
18
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
19
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
20
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
21
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
22
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
23
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
24
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
13

25

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A közalkalmazotti jogviszony: a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
26

10./ A költségvetési szerv alapítójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
27

11./ A költségvetési szerv alapításának ideje:
1994. április 1.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./A költségvetési szerv tagintézménye:
28 29 30
, , 14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Fürst S. u. 3. szám
Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő u. 3. szám
Szabadság tér 2/2. szám

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás - határozott időre 2013. március 31-ig.

31

15./ A feladatellátást szolgáló vagyon, s a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési
joga:
A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
- Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám Hrsz: 5008/2
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, a költségvetési szervnél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
A költségvetési szervnél a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
16./

25

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
27
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
28
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
29
Módosította a 469/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. számú határozata
30
Módosította a …………./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata – hatályos 2013. március 31. napjáig
31
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
26

Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület - 8/1998. (I. 29.) KT. számú
határozata, - 167/1998. (VI. 25.) KT. számú határozata hatályát veszti.
Záradék:
A Városi Egészségügyi Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………/2012. (X. 25.) Gye.
Kt. számú határozatával 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. október 25.
P.H.

Várfi András
polgármester

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Darvas Tamás kérelme praxis finanszírozásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Darvas Tamás 2012. szeptember 13. napján benyújtott kérelmében praxisa finanszírozásához kérte az
Önkormányzat segítségét.
Előzmények:
2012. február 01. napjától Dr. Darvas Tamás felesége, Dr. Lizák Anna nyugdíjba ment. Mindketten saját tulajdonú
épületben, rendelőben végezték munkájukat. Önkormányzatunk 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy 2012. március 01. – 2012. július. 31. között Dr. Darvas Tamás helyettesítéssel
gondoskodjon Dr. Lizák Anna körzetéről saját tulajdonú rendelőjükben. Önkormányzatunk a helyettesítés
időtartamára a rendelő fenntartásához, használatához összességében bruttó 500.000.-Ft támogatást biztosított.
Dr. Darvas Tamás jelezte, hogy 2012. augusztus 01. napjától egyedül dolgozik, felesége praxisa nem talált vevőre,
így az visszaszállt az Önkormányzatra, jelezte továbbá, hogy jelen finanszírozásból praxisát nem tudja fenntartani,
ezért kéri a Képviselő-testület segítségét, melyre több lehetőséget vázolt fel:
Az Önkormányzat anyagilag támogatja a praxist – bérleti díj hozzájárulással legalább havi 100.000.-Ft-tal
Az Önkormányzat biztosít Dr. Darvas Tamás számára rendelőt – Dr. Veréb Lajos rendelőjét, mely október 01.
napjával felszabadul, olyan feltételekkel mint Dr. Frankó Károly háziorvosnak
Fennáll a Gyomaendrőd Rákóczi u. 29. sz. alatti épület vételi lehetősége
Amennyiben egyik lehetőség sem megoldható sajnos kénytelen lesz nyugdíjba vonulni.
Dr. Darvas Tamás által felvázolt lehetőségeket megvizsgálva az alábbiakat állapíthatjuk meg:
Sem az ingatlan megvásárlásához, sem az anyagi támogatáshoz önkormányzatunk részére nem áll
rendelkezésre forrás.
A Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti háziorvosi rendelő –dr. Veréb Lajos megüresedett rendelője –
valóban rendelkezésre áll, de csak átmenetileg, addig amíg Önkormányzatunk a praxis betöltéséről véglegesen nem
dönt. Jelenleg dr. Katona Piroska saját rendelőjében látja el a praxis helyettesítését 2013. március 31. napjáig.
Önkormányzatunk Dr. Darvas Tamás részére biztosítani tudja a megüresedett Fürst S. u. 3. szám alatti rendelőt
2013. március 31. napjáig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Dr. Darvas Tamás kérelmének elbírálása praxis finanszírozásával kapcsolatban"
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. Darvas Tamás háziorvos részére a 4. számú
háziorvosi körzetben a feladatellátás biztosítása céljából 2013. március 31. napjáig rendelkezésre bocsátja a
megüresedett Gyomaendrőd Fürst S. u. 3. szám alatti orvosi rendelőt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
rendelő használatával kapcsolatban megállapodást kösse meg Dr. Darvas Tamás háziorvossal.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Dr. Torma Éva
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
fenntartói jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása legutóbb a Képviselőtestület 9/2012. (I. 26.) számú határozatával került elfogadásra.
Az SZMSZ jelenlegi módosítását egyrészt a feladatellátás változása (háziorvosi feladatellátás biztosítása az 1.
számú körzetben), valamint a jogszabályi környezet változása tette szükségessé. Az alábbiakban tételesen
ismertetjük a SZMSZ változásait:
2. oldalon:
·
Telephelyek:
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Háziorvosi szolgálat:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
·
Felügyeletet ellátó szerv: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézete
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
4. oldalon:
·
Általános járóbeteg-ellátás
Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 862101 Háziorvosi alapellátás
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Általános járóbeteg-ellátás
Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 862101 Háziorvosi alapellátás
6. oldalon:
·
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás,
háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva esetében, nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.
·
A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz, illetve a
gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján történik. A védőnői, iskolaegészségügyi és gondozói szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is kiegészül.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz, illetve a gondozotti
létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és
háziorvosi szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is kiegészül.
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11. oldalon:
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. Törvény idevonatkozó rendelkezései
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezései.
18. oldalon:
·
Megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat
21. oldalon:
·
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 28/1998. (VI.17.) NM rendelet, 52/2003.(VIII.22.) ESZCSM rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevételével magát
rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az egészségtudományok mindenkori állásának
megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseivel kapcsolatban felmerülő és
igazolt költségeket ( tanfolyam díj, utazási költséget ) az intézet ( a szükséges kreditpont megszerzéséig ) megtéríti.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a
közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével kapcsolatban felmerült és igazolt
költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „ kötelezően választható „ továbbképzésen történő részvétel szintén hivatalos távollétnek számít, de a felmerülő
költségek közül, csak az útiköltséget téríti az intézet.
A „ szabadon választható „ továbbképzéssel kapcsolatban felmerült összes költség a szakorvost terheli, az ideje
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hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket és önképzéseket
saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevételével magát
rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az egészségtudományok mindenkori állásának
megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseivel kapcsolatban felmerülő és
igazolt költségeket ( tanfolyam díj, utazási költséget ) az intézet ( a szükséges kreditpont megszerzéséig ) megtéríti.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a
közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont ) kapcsolatban felmerült és
igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „ szabadon választható „ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő továbbképzések ( 25
kreditpont ) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti, a szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések
költsége a szakorvost terheli, az ideje hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket és önképzéseket
saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
26. oldalon:
Az intézet belső szabályzatai közé bekerült a „ Béren kívüli juttatások szabályzata.
27. oldalon:
Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor hatályos Kjt. törvény
előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt. törvény és a
költségvetési törvényben leírtak alapján történik.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor hatályos Kjt. törvény
előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt. törvény, az ágazati
bértábla és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.
30. oldalon:
·
Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján adható utalványt
biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az utalvány.
Táppénz esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható, maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
felmentés idejére
fizetés nélküli szabadság idejére
a Gyes időtartamára
a Gyed időtartamára
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján adható utalványt
biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az utalvány.
Táppénz és TGYS esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható, maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
felmentés idejére
fizetés nélküli szabadság idejére
a Gyes időtartamára
a Gyed időtartamára
Mellékletek módosítása:
1. számú melléklet: Házirend
36. oldalon: a háziorvosi szolgálat telephelyei kiegészítésre került:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
38. oldalon: a következő szövegrésszel egészült ki:
·
„Az intézet dolgozói által igénybevett térítésköteles vizsgálatok, igazgató főorvosi hatáskörben ingyenesek.”
·
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ), vagy
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telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig; és pénteken 7,30-13,30
óráig.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál
( recepció ), vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-péntekig 7,30-12,00 óráig; és 12,3016,00 óráig.
2. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének rendje
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
kialakítani.
·
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet
végre kell hajtania.
Szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet
végre kell hajtania.
Az intézményvezető elvégezte a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat átvezette az alapdokumentumon.
(az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ az előterjesztés mellékletét képezi)
A Városi Egészségügyi Intézmény a fentiekben említetteknek megfelelően átdolgozott és egységes szerkezetbe
foglalt SZMSZ-t az alkalmazottak véleményezték és egyetértettek a módosításokkal. (előterjesztés mellékletét
képezi)
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa jelen előterjesztéssel kéri az intézmény SZMSZ-nek fenntartói
jóváhagyását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évin CLIV. törvény 152.
§ (3) bekezdése alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2012.10.01.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár /REP/ szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.
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Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi intézet egyszemélyes vezetője az igazgató
főorvos

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
-

Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás

Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 2009. évben: 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 86221 Járóbeteg-szakellátás:
862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Szakfeladat száma 2009. évben: 851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
Szakfeladat száma 2010 évtől: 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás

Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 862101 Háziorvosi alapellátás
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Szakágazat szám:869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám 2009. évben: 751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítő szolgálata
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás

Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatás:
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 – Fizioterápiás szolgáltatás
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Szakfeladat száma 2009. évben: 851297 Védőnői szolgálat
851912 Anya, gyermek-, és csecsemővédelem
Szakfeladat szám:2010 évtől – 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás:
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata:
Szakfeladat szám 2009. évben: 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat száma 2010 évtől: 841907 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
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I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva esetében, nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.

Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.

Pénzügyi források megjelölése
-

Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
OEP /finanszírozási szerződés alapján/
Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
OEP és önkormányzati támogatás.

Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és háziorvosi szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
Helyettes:
Dr. Bakócz József radiológus főorvos

Igazgató főorvos
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató felmentése, valamint fegyelmi
vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az igazgató főorvost pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat

Az intézet igazgató főorvosa felelősséggel tartozik:
-

-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az igazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési
beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát
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-

-

a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol, végzi a vezetői
ellenőrzés körébe tartozó feladatokat
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az igazgató főorvos feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, a gazdasági vezetőnek, szakorvosnak,
illetve ügyviteli alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
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-

-

az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabad
foglalkozású, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a hatályos jogszabályok
megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek előkészítése,
előkészíttetése
a közreműködői jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi tevékenységet végzők szakmai
munkájának, a feladat ellátásának színvonalát mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az igazgató főorvost feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az igazgató főorvost.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet igazgató főorvosa hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet szakfeladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az igazgatóval
- a jegyzőkönyv vezetés módját
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A Szakmai Vezető Testület jogkörei

Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt
nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet
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Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolhatja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezései.

I./4. A vezető állású dolgozók köre
Igazgató helyettes
Az intézet igazgatójának távolléte esetén, ellátja az igazgató feladatait, de kizárólagos jogköreit
nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

Gazdasági vezető
Az intézet gazdasági-műszaki szervezetének vezetője. A gazdasági vezető kinevezésével,
megbízásával, felmentésével kapcsolatos jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói-, utasítási
jogokat az igazgató főorvos gyakorolja. Ellenjegyzési és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
Feladata:
-

-

az intézet igazgatójának közvetlen irányítása mellett, az intézet működésével összefüggő
gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel
összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, a zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosítása
az új és érvényben lévő jogszabályok tanulmányozása, az intézetre vonatkozó
rendelkezések megtartása
elkészíti az éves költségvetést, illetve ha szükséges a költségvetési módosításokat, kötelező
gazdasági statisztikai jelentéseket
éves, időszakos beszámolót, pénzforgalmi jelentést készít
a beruházásokról minden negyedévben jelentést készít
a jelentési kötelezettségeket határidőre teljesíti
a fenntartó pénzügyi csoportja részére adatokat szolgáltat
ellenőrzi a munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát
gondoskodik a műszer, anyag-, illetve fogyóeszköz beszerzésről
ellenőrzi, irányítja és kezdeményezi a karbantartási, felújítási munkálatokat
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-

az épület állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, időben intézkedik a karbantartásról,
váratlan meghibásodások elhárításáról irányítólag gondoskodik
a Magyar Államkincstárral és az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatosan kapcsolatot
tart
tájékoztatja a dolgozókat az aktuális ügyekről
ellenőrzi a leltárakat, nyilvántartásokat, elszámolásokat, a leltározás rendjét
pénzügyi és teljesítményelemzéseket készít a szakrendelések helyzetéről
elkészíti a számviteli-, leltározási-, selejtezési-, pénztárkezelési- valamint mindazon
szabályzatokat, amit a hatályos jogszabály előír.

I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 30 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
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Az alapellátás célja:
• az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
• az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
• az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
• az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
• külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
• szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
• szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat

Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.
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Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az igazgató főorvos látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
- naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
- a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás

Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg szakellátás feladata

A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat.
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A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.

Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a szakfeladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
- tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
- munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
- személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
- gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
- a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
- a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
- üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
- a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
- a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
- az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
- közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok felé (rezsiköltségek továbbszámlázása).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalához a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek mellet
köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.
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Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet igazgató főorvosának hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az igazgató főorvos a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az igazgató főorvos gondoskodik.

Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
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A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.

Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság

Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
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Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
igazgató főorvosnak a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet igazgató főorvosa soron
kívüli alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.

III./ 1.1.1.
A megbízási jogviszonyban ( közreműködők) foglalkoztatottakkal való
együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.

Megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat
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Általános szabályok
A megbízott a saját tulajdonában vagy használatában lévő, illetve bérelt eszközökkel, személyesen
vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de az intézet nevében és felelősségére
továbbá az intézet, mint egészségügyi szolgáltató közszolgáltatást igénybe vevő betegeinek nyújtja
a szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatást, ezért az intézet szervezeti és működési
szabályzata, házirendje és valamennyi belső szabályzata kötelezően vonatkozik rá, továbbá a
közreműködő által foglalkoztatott egészségügyi dolgozóra.
A megbízott egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által
kidolgozott szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a
rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai
kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A megbízási szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A megbízott a szerződésben meghatározott egészségügyi
szolgáltatás ellátására további megbízási szerződést nem köthet.
A megbízási szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét
szerződő fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell
biztosítani a módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az
időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A megbízási szerződés megszűnésekor a megbízott az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
hiánytalanul az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízási szerződés keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatások finanszírozására nem köthet finanszírozási szerződést a megbízott egészségügyi
szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a megbízott egészségügyi szolgáltató
közvetlenül számolja el egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett megbízott, illetve annak alkalmazottja okozta. A megbízott felelősségét és az
okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
érvényesítheti.

Megbízási szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.
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Szabályzatok alkalmazásának köre
A megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa foglalkoztatottakra az intézet működési és
belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös
tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban, és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.

Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.

Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
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A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A megbízási szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseivel kapcsolatban
felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, utazási költséget ) az intézet ( a szükséges
kreditpont megszerzéséig ) megtéríti. A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi
minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe
beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont )
kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet
megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „ szabadon választható „ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő
továbbképzések ( 25 kreditpont ) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti, a szabadon
választható ( 75 kreditpont ) képzések költsége a szakorvost terheli, az ideje hivatalos távollétnek
számít.
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Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.

III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az igazgató főorvos ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
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szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az igazgató főorvos és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:

Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:
Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
30 év
30 év
10 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
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Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az igazgató főorvos jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.
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III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az igazgató főorvos hív össze.

A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az igazgató főorvos hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az igazgató főorvos mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.
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Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az igazgató
főorvos adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az igazgató
főorvos engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.
III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Belső kontroll rendszer, mely tartalmazza az intézet ellenőrzési nyomvonalának kialakítását,
kockázatkezelését, valamint a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendjét.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
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- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Béren kívüli juttatások szabályzata: az intézet költségvetésétől függő béren kívüli juttatásokat
szabályozza
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítése és
elszámolása
- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások

Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény, az ágazati bértábla és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.

Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.

27

Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:

Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Igazgató főorvos
Gazdasági vezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.
A 43/1993 ( III.3.) Kormány rendelet alapján a védőnői körzetben területi pótlék jár az ott dolgozó
védőnőnek, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15 %-a külterületen él. A területi
pótlék mértéke: 6.818 Ft/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlékok
időarányosan illetik meg.

b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az igazgató főorvos dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.

Jubileumi jutalom
A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.
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Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.

c.) Egyéb juttatások
Béren kívüli juttatások
/ Részletes szabályait a béren kívüli juttatások szabályzata tartalmazza/
Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.

Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az igazgató főorvossal előzetesen egyeztetni kell.

Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.
A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.

b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
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Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja

Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján
adható utalványt biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az
utalvány.
Táppénz és Terhes Gyermekágyi Segély esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható,
maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
- felmentés idejére
- fizetés nélküli szabadság idejére
- a Gyes időtartamára
- a Gyed időtartamára
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Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor
- elhalálozás esetén
- igazgató főorvosi döntés alapján
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Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- igazgatói fogadó óra.

Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az igazgató főorvos hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az igazgató főorvos hív össze.

Igazgatói fogadóóra
Az igazgató főorvos minden héten, hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
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Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.

A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.

Munkaköri leírások
A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
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A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2012. október 01.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Az intézmény belső működési rendje

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.

A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.

A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.

Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.

Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
bőrgyógyászat,
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Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről

A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.

A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
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Az intézet dolgozói által igénybevett térítésköteles vizsgálatok, igazgató főorvosi hatáskörben
ingyenesek.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.

Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-péntekig 7,30-12,00 óráig; és
12,30-16,00 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai

-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező

A betegek jogai
-

-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.
Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
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-

-

-

-

A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.
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A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Lengyel László
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba Réthy Pál Kórház 66/441-411 vagy 06/20/489-9537
Fogadóóra: keddi és csütörtöki napokon: 8.00-tól 11.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 66/581-190
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Várfi András polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 66/386-122
Fogadóóra: minden héten hétfői napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet igazgató főorvosát, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.

Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2012. október 01.

Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos
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H/1.számú melléklet

Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybevételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
B
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
6 800 Ft
b) másodfokon
11 300 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
11 300 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon
6 800 Ft
bb) másodfokon
11 300 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
10 100 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
4 500 Ft
bb) másodfokon
6 800 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon
2 300 Ft
cb) másodfokon
4 500 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
4 500 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel
3 000 Ft
b) vizeletvétel
1 500 Ft
6. Látlelet kiadása
3 300 Ft
7. Részeg személy detoxikálása
6 800 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
6 800 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
18 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
14 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
12 400 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
11 300 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
9 100 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
6 800 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági
9 100 Ft
vizsgálata
10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a
6 800 Ft
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 100 Ft
Az adott ellátásnak a
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
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aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
12 900 Ft
bb) időszakos vizsgálat
8 600 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
A mellkasegészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
szűrővizsgálat
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
közfinanszírozásban
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat
érvényesíthető díja
keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési
intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai
keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
3 100 Ft/fő/eset
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H/3. számú melléklet

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.

Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:
•
Látászavar
•
Hallászavar
•
Mozgáskorlátozottság
•
Szív- és érrendszeri betegségek
•
Cukorbetegség
•
Idegrendszeri betegségek
•
Alkoholfogyasztás
•
Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)
•
Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
− a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
− a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
−

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
− megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
− keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
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Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató
főorvos feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
Az igazgató főorvos a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
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Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
− nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
− figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
− a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
− a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
− nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az igazgató főorvosnak van.
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Intézményvezető
Igazgató főorvos
Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes

Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens
Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2012. decemberi egységes szabadságolásának
engedélyezése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosa dr. Torma Éva az alábbi kérelemmel fordul a
Képviselő-testülethez:
„Az intézmény dolgozói 2012. december 20-án és 21-én egységesen szeretnének szabadságot kapni, ezért
tisztelettel megkérem, hogy szíveskedjen segítséget nyújtani abban, hogy a fenntartó önkormányzat képviselő
testülete ehhez hozzájáruljon.
Természetesen eleget teszünk a 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírtaknak, amely rögzíti az egészségügyi
szolgáltató tevékenységének szüneteltetésére vonatkozó előírásokat. A helyettesítést a Szarvasi Szakorvosi Kft.
vállalta. A területileg illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a
sürgősségi eseteket fogadni, ehhez külön szerződés nem szükséges.”
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2012. decemberi egységes szabadságolásának engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rend. 18. § (1) bekezdése
alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes, 2012. december 20-i és 21-i egységes
szabadságolásához.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Jogszabályváltozás miatt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában való
együttműködés felülvizsgálata
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) Társulási Tanácsa 149/2012. (IX.
26.) sz. határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Kistérségi Társulást 2013. január 1. napjától a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény)
IV. fejezetének megfelelő önkormányzati társulásként működtetik tovább a társulni szándékozó tagtelepülési
önkormányzatok. Továbbá felkérte a tagtelepülések Képviselő-testületeit, hogy döntsenek a törvény IV. fejezetének
megfelelő társulás jogfolytonos átalakulásáról, fennmaradásáról, a társulásban vállalt tagságról, illetve azon
feladatokról, melyeket 2013. január 1. napját követően is társulási feladatként kívánnak ellátni. A döntésről 2012.
október 31-ig kell tájékoztatni a Kistérségi Társulás munkaszervezetét.
2012. december 31. napjával hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.
Ez nem jelenti a Kistérségi Társulás automatikus megszűnését. Az önkormányzati törvény IV. fejezete továbbra is
lehetővé teszi, hogy a képviselő-testületek egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Lehetőség van a Kistérségi Társulásban kialakított
együttműködés további fenntartására, de a társulási megállapodást úgy kell módosítani, hogy az ne legyen
ellentétes az önkormányzati törvény IV. fejezetében foglaltakkal. A szükséges módosítások elvégzésének határideje
2013. június 30. napja. A tagönkormányzatoknak természetesen lehetőségük van arra is, hogy megszüntessék a
Kistérségi Társulást, de ebben az esetben gondoskodniuk kell a Kistérségi Társulás által ellátott feladatok további
biztosításáról.
Önkormányzatunk a Kistérségi Társulás keretében látja el a belső ellenőrzési és az út ellenőrzési feladatokat. A
Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény útján nem lát el Gyomaendrőd Város Önkormányzata önkormányzati
feladatot. Az út ellenőrzési és a belső ellenőrzési feladatokat költségnövekedés nélkül önállóan is el tudja látni
önkormányzatunk. Korábbi pályázat megvalósításában nem vettünk részt a Kistérségi Társulással közösen, így
közös tulajdon sem keletkezett. Jelenleg folyamatban van a KEOP 7.1.1. jelű "Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögben" pályázati kiírás 2. fordulójára a pályázat előkészítése. Az 1. fordulós
pályázat benyújtása során elkészült a Megvalósíthatósági tanulmány, mellyel a Kistérségi Társulás és a pályázatban
részt vevők jogosultak rendelkezni.
Fentiek alapján javasoljuk, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata ne vegyen részt 2013. január 1. napját
követően a Kistérség Társulásában megkezdett belső ellenőrzési és út ellenőrzési együttműködés folytatására
irányuló, az önkormányzati törvény IV. fejezetének megfelelően működő önkormányzati társulásban, de továbbra is
vegyen részt a "Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögben" c. pályázat
megvalósításában.

Döntési javaslat
"döntés társulási együttműködésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. január 1. napját követően a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásában megkezdett belső ellenőrzési és út ellenőrzési együttműködés folytatására
irányuló, az önkormányzati törvény IV. fejezetének megfelelően működő önkormányzati társulásban nem kíván részt
venni. Továbbá kinyilvánítja azon szándékát, hogy a "Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körösszögben" elnevezésű KEOP pályázat megvalósításában részt kíván venni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mely alapján 2013.
májusában emléktáblát kívánnak állítani az Endrődi Községháza falán az alábbi felirattal:
„Örökös tanulságként: soha többé KULÁKSORS.”
Az emléktábla állításhoz nem kér a Munkáspárt anyagi támogatást.
Javasoljuk, hogy az Endrődi Községháza falán való elhelyezésre az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tegyen
javaslatot a már kihelyezett táblák tartalmára tekintettel, az összkép végett - 0,7 X 0,9 méter, méretben.
A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.

Döntési javaslat
"A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kommunista Munkáspárt
táblaállítási kérelmét, az alábbiak alapján:
A Magyar Kommunista Munkáspárt vállalja az emléktábla állításának költségeit, mely 2013. májusában kerül
felavatásra.
Az emléktábla mérete: 0,7 X 0,9 méter, mely az Endrődi Községháza falára, ………………………
………………..kerül elhelyezésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Megállapodás a Gyomaendrődi Járási Hivatal kialakításához
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2.
§ (1) bekezdése szerint a település mindazon vagyona, amelyek azon államigazgatási feladatok ellátását szolgálják,
melyek intézése 2013. január 1-től a járási hivatalokban történik, ingyenesen a Magyar Állam használatába kerül. A
feladat ellátását szolgáló vagyon alatt ingó és ingatlan vagyon, valamint a hozzá kapcsolódó valamennyi jogot és
kötelezettséget kell érteni.
Az ingyenes használati jog alapítás végrehajtásával kapcsolatos részletkérdéseket az önkormányzat polgármestere
és a kormánymegbízott által megkötött szerződés rendezi. A Magyar Állam használatába kerülő vagyon kezelője a
kormányhivatal. A jog az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül. A megállapodást a feleknek 2012. október 31-ig
kell megkötniük, a határidő elmulasztása a vagyon ingyenes használatba vételét nem befolyásolja.
A Képviselő-testület 2012. október 11-i ülésén e tárgyban hozott döntése, továbbá az előzetes felmérések alapján a
Békés Megyei Kormányhivatal elkészítette a megállapodás tervezetet melyet csatoltan beterjsztek a Tisztelt
Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
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