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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. január 18.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23.
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az Orvosi Ügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20.
napján szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató), figyelemmel a Békési Kistérségi
Társulás és a Szolgáltató közötti megállapodásra.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2013.
január 04-én megküldte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Döntési javaslat
"Az Orvosi Ügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
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 elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2012. évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10
Levélcím: 5600 Békéscsaba Pf.:87.
Tel/Fax: 66/444-994
E-mail: sanimedtrans@globonet.hu

Beszámoló Gyomaendrőd Város
Központi Orvosi Ügyelet
Tevékenységéről
2012

SANI- MED TRANS Kft. 2008. január 1.-től az előző szolgáltatótól átvéve látja el a
Gyomaendrőd város Központi Orvosi Ügyeletét.
A 2012-es évben az előző évhez képest érdemi változás finanszírozás terén
nem történt. Az OEP normatíva 2006 óta változatlan maradt. A lakosság folyamatos
csökkenése, a központi finanszírozás csökkenését eredményezte.
Az önkormányzati hozzájárulás az infláció mértékével növekedett. A
folyamatosan növekvő üzemanyag, gyógyszer árak stb. mellett az ÁFA kulcs 27%-ra
való emelése érzékenyen érintette a Kft. működését, mivel egészségügyi
vállalkozásként ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Ezek a tények nagymértékben
korlátozták a Kft. mozgásterét és nehezítették a feladat ellátását.
A települések egészségügyi intézményeivel, illetve a területen praktizáló
háziorvosokkal kapcsolatunk korrekt, kollegiális és konstruktív. A háziorvos kollegák
szükség esetén részt vesznek az ügyeleti ellátásban.
SZEMÉLY FELTÉTELEK
Az ügyeletet biztosító kollégák sürgősségi ellátásban kellően jártas
mentőszolgálati gyakorlattal rendelkező kórházi orvosok, illetve más térségben
dolgozó háziorvosok.
A gépkocsivezetők mentősök, ennek köszönthetően megteremtettük feltételét
a szakszerű ellátáshoz szükséges team munkának és az ügyeleti gépkocsikra szerelt
megkülönböztető jelzés használatának.
TÁRGYI FELTÉTELEK
A műszerezettség színvonala jó. Az eszközök mindenben megfelelnek a
hatályos előírásoknak és szakmai minimum feltételeknek (EKG, defibrillátor, AMBU
sürgősségi táska, hordozható oxigénpalack). Az eszközök folyamatos karbantartását

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10
Levélcím: 5600 Békéscsaba Pf.:87.
Tel/Fax: 66/444-994
E-mail: sanimedtrans@globonet.hu

és szervízelését a Kft. biztosította, illetve szükség esetén pótolta, ezáltal a
műszerek meghibásodása nem okozott fennakadást az ellátásban.
Ügyeleti gépkocsik: Suzuki SX4 terepjáró megkülönböztetett jelzéssel
felszerelve.
Informatikai háttér biztosított, az ügyeleten számítógépes adatfeldolgozás és
hanganyag rögzítése történik. A meghibásodott hangrögzítő eszközök cseréje
folyamatban van. A korszerűbb készülékek beszerelése január közepére várható.
Gyógyszer ellátás folyamatos zökkenőmentes és szélesebb palettát fed le, mint
a minimum feltételeknek megfelelő előírás.
BETEGFORGALOM
Az éves statisztikának megfelelően 2012 január 1- december 31 között 2902
esetet regisztráltunk.
A részletes, és
grafikonokon ábrázoljuk.
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A Gyomaendrődi Központi Orvosi Ügyelet tevékenységével szemben az ÁNTSZ
(mint felügyeleti szerv), részéről a működéssel kapcsolatos elmarasztaló észrevétel
nem érkezett.
A finanszírozás terén 2013-as évben érdemi pozitív változás sajnos nem
várható, így az előttünk álló időszak - figyelembe véve a meglévő gazdasági
konjunktúrát – várhatóan komoly nehézségeket fog okozni. Az elkövetkezendő évben
szeretnénk az ügyeleti tevékenységet magasabb szakmai színvonalon és nagyobb
empátiával végezni.
Kérem beszámolóm ezen elfogadását.

Békéscsaba, 2013. január 03.
Tisztelettel:

..............................................
Dr. Piriczky Béla főorvos
Ügyvezető
Sani-Med Trans Kft.
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A Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának megtartása – a járóbetegszakellátás 2013. április 30. utáni ellátása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII törvény 49. §-a értelmében 2013.
május 01. napjától az egészségügyi szakellátási kötelezettségről (járóbeteg-szakellátás) az állam gondoskodik. A
jelenlegi feladat-ellátó települési önkormányzatok azonban dönthetnek úgy, hogy 2012. április 30-át követően a
továbbiakban is ellátják a járóbeteg-szakellátási feladatot.
A törvény fontos előírása, hogy a helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatok egészének
átadására, illetve folytatására vonatkozhat.
Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról 2013. április 30-át követően is saját
hatáskörben kíván gondoskodni, úgy az erről szóló döntését 2013. február 15-ig meg kell hoznia, majd döntéséről az
egészségügyért felelős miniszternek tájékoztatást kell adnia. Fentiek hiányában az addigi feladat-ellátástól való
elállási szándék az önkormányzatok részéről adottnak tekinthető.
Ha a helyi önkormányzat a feladat-ellátásról a továbbiakban nem kíván gondoskodni, úgy az ellátandó feladatokkal
együtt a járóbeteg-szakellátást szolgáló vagyon is az államhoz kerül. Ezzel összefüggésben az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban : Eütv.) 244/D. §-ának (9) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő, fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-ig nem idegeníthetők el, illetve nem terhelhetők
meg. A szakasz (8) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye
alapellátási tevékenységet is végez, akkor – a tervezett feladat-ellátó változás esetén – az alapellátási és a
járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elválasztásáról is gondoskodni kell,
melynek határideje szintén 2013. április 30.
Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladatok további ellátása mellett dönt, úgy a kormány
által ere kijelölt szerv megállapodást köt az önkormányzattal. A megállapodás időtartamára, felmondására, egyéb
okból történő megszűnésére vonatkozó szabályokat, a megállapodás tartalmi és formai követelményeit, valamint a
megkötéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A kormányrendelet megjelenése
január második felében várható.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Városi Egészségügyi Intézmény vagyoni helyzetéről szóló beszámoló, mely az
elmúlt öt év ( 2008-2012.) adatai alapján átfogó képet nyújt az intézmény pénzügyi és vagyoni helyzetéről.
Összegzés:
Fenntartói jog átadásának illetve megtartásának előnyei, hátrányai az Önkormányzat számára:
Fenntartói jog átadása –a
járóbeteg-szakellátás
állami irányítás alá kerül

Előnyök

Hátrányok
Kockázat
- alapellátási feladatok
működtetése más intézményi,
szervezeti formában, szakmai Az állami feladat
menedzsment biztosítása - átvállalással elképzelhető
többletkiadás;
az intézmény összevonása
- önkormányzati támogatást más környékbeli
igénylő alapellátási feladatok szakrendelővel, így a
finanszírozására
feladat-ellátás
önkormányzati forrás
településünkről való
biztosítása (eddig az
elkerülése gyengítheti a
intézmény az OEP
Gyomaendrődi Járás
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Fenntartói jog megtartása
– a Városi Egészségügyi
Intézmény önkormányzati
működtetése

- továbbra is magas szakmai
színvonalú járóbetegszakellátás biztosítása
nemcsak városunk, hanem a
járási települések lakosainak
számára;
- pénzügyileg stabilan
működő, alacsony
önkormányzati támogatást
igénylő, a gazdálkodás alapját
képező erős vagyoni
környezettel rendelkező
intézmény további
működtetése;
- változatlan szervezeti
formában biztosítható az
alapellátási feladatok ellátása,
melyek kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatok;
- jó műszaki állapotban lévő
vagyon megtartása

pénzmaradványából
biztosította);
- vagyoni elemek - átadása
(Gyomaendrőd, Hősök u.
57.);

pozícióját.

OEP finanszírozás
kedvezőtlen változása
Megállapodás tartalmi
követelményeire vonatkozó
szabályozás nem ismert

A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt az egészségügyi járóbeteg-szakellátás feladatának ellátásáról. 2012.
júniusában a Képviselő-testület kinyilvánította, hogy amennyiben az egészségügyre vonatkozó szakmai és pénzügyi
jogszabályok azt lehetővé teszik, a járóbeteg-szakellátás működtetését továbbra is vállalja és a működtetésre
feladat-ellátási szerződést köt.
Az állam azonban fenti jogszabályhelyek módosításával, a feladat-ellátásról szóló önkormányzati döntés előírásával
a települési önkormányzatokat abba a helyzetbe hozza, hogy a jelenleg ismert szakmai és pénzügyi jogszabályok
ismeretében kell dönteniük az egészségügyi járóbeteg-szakellátás fenntartásáról.
Az előterjesztés bemutatta, hogy a jelenleg hatályos szakmai és pénzügyi jogszabályok ismertében az
Önkormányzat számára több előnnyel jár a Városi Egészségügyi Intézmény, a járóbeteg-szakellátás megtartása,
mint a fenntartói jog átadása.
Fenti érvek figyelembevételével előterjesztőként javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy támogassa a
járóbeteg-szakellátási feladatok további – 2013. április 30. napját követő ellátásáról szóló döntést.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az előterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak
tartja, javasolja annak vitára bocsátását.

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának megtartása"
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 úgy dönt, hogy 2013. április 30. napját követően is
saját hatáskörben kíván gondoskodni az egészségügyi járóbeteg-szakellátásról, a továbbiakban is vállalja az
egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását, a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartását.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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A Városi Egészségügyi Intézmény vagyoni helyzetének vizsgálata
az elmúlt öt év ( 2008-2012.) adatai alapján

A költségvetési gazdálkodás irányítása, értékelése elképzelhetetlen megfelelő információk
nélkül. Ezeknek egyik legfontosabb forrása az elemző munka.
A gazdasági elemzések célja feltárni és számszerűleg értékelni azokat a körülményeket,
amelyek befolyásolják az intézet gazdálkodását, a vezetés döntéseinek előkészítését, valamint
a megtett intézkedések végrehajtását. Az elemzés tehát a céltudatos intézkedések
nélkülözhetetlen előkészítő eszköze.
A költségvetési elemzés irányulhat a gazdálkodás átfogó minősítésére és az egyes folyamatok,
szakfeladatok, szervezeti egységek részletes értékelésére.

Beszámolónk során a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának adatait vettük
figyelembe a 2008-2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan, bemutatva az intézet pénzügyi és
vagyoni helyzetét; kiemelve egy-egy részterületet.
Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa,
Hunya, Ecsegfalva ( nőgyógyászati ultrahang ) pácienseinek járóbetegek szakorvosi ellátása,
gondozása.
Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében
Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet.
Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:
belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia-gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat,
laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet,
nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia,
tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahangdiagnosztika, urológia.
Tevékenységünkkel kapcsolatos alapellátási feladatok:
-

védőnői szolgálat ( 5 védőnői körzet, 2 iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet ) a
gyomai és endrődi városrészeken
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-

iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás három vállalkozó orvos által ( dr. Fekécs
Tünde, dr. Katona Piroska, dr. Varga Géza )

-

háziorvosi praxisok működtetése: 1-es számú praxis - dr. Katona Piroska
3-as számú praxis - dr. Petrikó Attila
8-as számú praxis - dr. Varga Edit
jelenleg helyettesítéssel biztosítják a feladat-ellátást.

A Városi Egészségügyi Intézmény bevételeit mutatjuk be a továbbiakban
adatok: eFt.
Bevételi kategória

2008.

OEP. működési célú bevétel
Működési célú pénzeszköz elkülönített
állami pénzalaptól ( Munkaügyi
Központ )

2009.

2010.

2011.

2012.

142.451

130.239

140.606

142.951

155.964

143

160

0

509

348

4.855

5.170

3.949

4.841

6.187

0

3.951

2.195

4.829

172

15.081

12.385

7.675

6.442

3.574

Intézményi saját bevétel
Pályázati forrás
Irányító szervtől kapott támogatás

Az intézet bevételi forrásai az adott időszakban
160000
140000
120000

eFt.

100000
80000
60000
40000
20000
0
2008.

OEP.

2009.

MK.

Saját bev.

2010.

Pályázatból

2011.

2012.

Önk.támog.

A bevételek aránya az elmúlt évben
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2012. évben realizálódott bevételek
0%

2%

4%

0%

94%
OEP.

MK.

Saját bev.

Pályázatból

Önk.támog.

Szemléletes, hogy a teljes bevétel 94 %-a az egészségbiztosító finanszírozásából származik.

A Városi Egészségügyi Intézmény kiadásai
adatok: eFt.
Kiadási kategória

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Személyi juttatások

79.732

65.719

65.557

67.719

75.655

Munkaadót terhelő járulékok

24.869

19.333

16.653

16.802

19.828

Dologi és egyéb folyó kiadások

58.326

58.141

64.699

64.349

64.665

2.994

10.007

6.779

2.038

2.228

Felhalmozási kiadások

Az intézet kiadási kategóriái az adott időszakban
80000
70000
60000

eFt.

50000
40000
30000
20000
10000
0
Személyi juttatások

Munkaadót terhelő
járulékok
2008.

2009.

2010.

Dologi és egyéb folyó
kiadások
2011.

Felhalmozási
kiadások

2012.

Költségvetési pénzmaradványunk alakulása
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Évek
Költségvetési pénzmaradvány eFt.-ban Eltérés %-ban ( 2008=100 %)
2008.
20.363
100
2009.
18.801
92
2010.
19.538
96
2011.
28.202
138
2012. várható
32.400
159

Költségvetési pénzmaradványunk alakulása az adott időszakban
32400

35000
30000

eFt.

25000

24711
20363

18801
14009

20000
15000
10000
5000
0

2008.

2009.

2010.

2011.

2012. Várható

A hatékonyság és gazdaságosság szempontja tükröződnek az eredményben /
eredményességben: a 2008-as évhez viszonyítva 2012-ben pénzmaradványunk 159 %.

Önkormányzati támogatás
Megnevezés
Eredeti előirányzat ( intézmény által igényelt
támogatás )
Törvényi változás miatti kötelező előirányzat
módosítás
Összesen

2008.
8.224

2009.
10.094

2010.
15.109

adatok: eFt.
2011.
2012.
5.985 2.000

+6.857 +2.291 -7.434*

+457

+1.574

15.081

6.442

3.574**

12.385

7.675

*Az év során bevezetett gazdasági intézkedéseknek köszönhetően az intézet gazdálkodása
stabil volt. A 2010. évi költségvetésben megszavazott működésre fordítható önkormányzati
támogatás fel nem használt részét visszafizettük az önkormányzat részére.
** 2012. évben kiutalatlan önkormányzati támogatásunk keletkezett.
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Irányító szervtől kapott ( önkormányzati ) támogatás
15081
20000

12385
7675

eFt.

15000
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3574

10000
5000
0
2008.

2009.
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2011.

2012.

A 2008-as évhez viszonyítva 75 %-kal csökkent az önkormányzati támogatás 2012-ben.

A vagyoni, pénzügyi helyzet vizsgálata
A mérlegelemzés során számos információt kapunk a költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, a vagyongazdálkodásra jellemző - kiemelkedő - eszköz és forráscsoportokra,
valamint az összetételben bekövetkezett változásokra. Az értékelés során számos elemzési
mutatót számolhatunk, és segítségükkel elemezhetjük a költségvetési szerv működésének
hatékonyságát.
( 2012.09.30-i lezárt adatok alapján )
1. A szabad forgóeszközök mutatója a mobil forgóeszközök arányát mutatja, mely
azonnal bevonható a költségvetési feladatok finanszírozásába:
Szabad forgóeszközök ( követelések+értékpapírok+pénzeszközök)
Forgóeszközök
= 98,3 % A mutatószám magas értéke kedvező alapot biztosít a gazdálkodási
feladatok zavartalan, folyamatos ellátásához.
2. A tőkefeszültségi mutató az idegen és saját forrás egymáshoz viszonyított arányán
keresztül a két forrásfőcsoport megoszlására világít rá.
Kötelezettségek
‗
Saját tőke+tartalék

2,9 %

A saját forrás és az idegen forrás arányát kifejező mutatószám alacsony értéke alapján
megállapítható, hogy a vagyon jelentős részét a saját forrás fedezi, ami a biztonságos
gazdálkodásnak is egyik meghatározó pillére.
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3. A tőkefinanszírozási mutató a tartalékok saját tőkén belüli szerepén keresztül a saját
források belső arányát mutatja be. A saját tőke és a tartalékok értéke a vagyon, illetve
a költségvetési gazdálkodás függvénye.
Tartalékok ‗
Saját tőke

44,8 %

A tartalék mértéke is igazolja a gazdálkodás eredményességét.
4. A eladósodási mutató az összes forrásból az adósságállomány arányát fejezi ki.
Összes kötelezettség
Összes forrás

‗

2,8 %

A gazdálkodás kedvező állapotát tükrözi az alacsony érték, és mindez bizonyítja, hogy
nincsenek financiális zavarok, finanszírozási gondok.
5. A likviditási ráta számítása a fizetőképesség megítélésére alkalmas.
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

‗

11,4

A teljes forgóeszköz állományt figyelembe véve a mutató kedvező mértéke
szemlélteti, hogy a forgóeszközök értéke 11,4-szerese a rövid lejáratú
kötelezettségeknek.
6. A rövid távú fizetési pozíció megítélésének egyik legfontosabb mutatója a forgótőke
aránya, mely kifejezi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli
forgóeszközt.
Forgóeszközök értéke – rövid lejáratú kötelezettségek
Saját forrás

‗

27,7 %

A mutatószám tartalma alapján igen kedvezőnek mondható a rövid távú fizetési
pozíció.
7. A működés biztonságát meghatározó befektetett eszközök fedezetségi mutatója
szintén tükrözi az intézet kiváló pozícióját, mivel jóval 100 % fölött van. Ez azt
jelenti, hogy a befektetett eszközök értékét saját források fedezték. A 100 % fölötti
érték jelzi azt is, hogy a gazdálkodás alapját képező vagyoni környezet erős.
Saját források
Befektetett eszközök

‗

143,6 %
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Az intézet tevékenységei közé sorolt – alapellátás keretében végzett – feladatok részletes
bevétel - költség kimutatása az elmúlt öt év adatai alapján

1. Védőnői szolgálat működtetése
Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Gyomaendrőd közigazgatási területén hét védőnői körzet működik, melyből három az
endrődi-, négy a gyomai városrészen található. A feladatokat hét fő, nyolc órában
foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő, és két fő négy-négy órában
dolgozó ( közalkalmazott ) technikai személyzet látja el.

A következő táblázat, a védőnői szolgálat bevétel - költség egyenlegét mutatja be
adatok: eFt.
Megnevezés
Egyéb saját bevétel
OEP bevétel
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadás összesen
Bevétel -kiadás egyenlege

2008.
124
22357
22481
16374
4984
2045
215
23618
-1137

2009.
31
21725
21756
14451
3985
2098
0
20534
1222

2010.
434
21031
21465
14518
3716
3902
0
22136
-671

2011.
217
19554
19771
15798
3266
4796
154
24014
-4243

2012.
170
18843
19013
13261
3041
4077
0
20379
-1366

Az adatokból egyértelmű, hogy a 2009-es év kivételével, minden évben negatív volt az
egyenleg. A biztonságos működés érdekében – a költségek minimalizálása mellett – a
járóbeteg kasszamaradványból egészítettük ki a hiányzó összeget.
A kiadási kategóriában nem jelenik meg a menedzsment arányos bérezése, ha ezt is
figyelembe vennénk, az egyenleg még kedvezőtlenebb. Amennyiben ezt a feladatot nem mi
látjuk el, hanem – államosítás során – közvetlenül az önkormányzat, akkor gondoskodni kell a
plusz forrás megteremtésén túl, az erre kiképzett szakmai személyzetről is.
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2. Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás
Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság
egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi
fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde, dr. Katona
Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
Az önkormányzat és a vállalkozó orvosok között létrejött szerződés értelmében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által – az iskola- és ifjúság egészségügyi feladatokra – utalt
összeget – költséglevonás lehetősége nélkül – továbbutaljuk részükre. Az évek során
felmerült költségeket ( működési engedély módosítás, a központi irányítás erre a feladatra eső
költségei, szakmai felelősségbiztosítás ) a járóbeteg szakellátásból származó bevételekből
egészítjük ki, ami éves szinten, mintegy félmillió forint.

3. Háziorvosi szolgálat
Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
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A Városi Egészségügyi Intézmény jelenleg három háziorvosi körzetet működtet.
További feladatunk, ami a jelenlegi vizsgálatot érinti, a megüresedett praxisok ellátásának
biztosítása, ezzel kapcsolatban az engedélyeztetés lebonyolítása ( hatóság, finanszírozó ),
munkaügyi feladatok ellátása, minimumfeltételek biztosítása, a közalkalmazott dolgozók
továbbképzésének megszervezése- és koordinálása, szakmai anyagok folyamatos beszerzése,
kapcsolattartás a különböző szervezetekkel, elszámolások-, jelentések készítése.
A nem általunk működtetett ügyeleti-, fogorvosi-, és háziorvosi szolgálatok esetében ( dr.
Török, dr. Frankó, dr. Petrikó 6-os számú körzet, dr. Bánki ) az energia-, és a szemétszállítás
díját – a leolvasott adatok alapján – továbbszámlázzuk, valamint az intézet leltárában lévő, de
önkormányzati tulajdonú eszközöket kezeljük ( leltározás, selejtezés stb. ).

Mire számíthatunk?

Az esetleges államosítás után székhelyünk ( Hősök útja 57. ) kivételével mindegyik épület
( gyomai és endrődi telephelyek ) fenntartásáról, karbantartásáról jelenlegi irányító
szervünknek, az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A 2012. évi CCXII. törvény értelmében, ha nem történik meg a helyi önkormányzat részéről a
megfelelő nyilatkozat 2013. február 15-ig, és a járóbeteg szakellátási feladatot nem kéri a
jelenlegi fenntartó, akkor a továbbiakban a Városi Egészségügyi Intézmény, állami
szervezetként csak szakellátást működtethet. A háziorvosi-, védőnői-, iskola- és ifjúság
egészségügyi szolgálattal kapcsolatos teendőket közvetlenül az önkormányzatnak kell
elvégeznie, és ebben az esetben mi szakmai segítséget sem nyújthatunk.
A számadatokból egyértelmű, hogy a védőnői szolgálat „ráfizetéses”. Az alapellátás
finanszírozásából, ha pénzmaradványunk származik, azt az ügyintézésben következő praxisra
fordítjuk. Ezen a területen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a helyettesítéssel ellátott
háziorvosi körzet finanszírozása lecsökken / 43/1999. (III.3. ) Kormány rendelet / és így a
bevétel aszerint alakul, hogy csak a fix összegű díj 60 %-ára van jogosultság.
Jelenlegi fenntartónknak, az önkormányzatnak a továbbiakban gondoskodnia kell a háziorvosi
és a védőnői utánpótlásról, amennyiben intézetünk állami gondoskodásba kerül.
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A helyzetelemzés alapján, ha előny-hátrány vizsgálatot végeznek, nem lehet kérdéses, hogy
az önkormányzat jobban jár, amennyiben a Városi Egészségügy Intézmény önkormányzati
tulajdonban marad.
Képviselő Testületi ülésen többször felmerült az a probléma, hogy az egészségügyi
szakellátás a városban megszűnhet az állami gondoskodással és ez a veszély fennáll, mivel
összevonás lehet valamelyik környékbeli intézettel.
Járási székhelyként valószínűleg Gyomaendrőd tartósan nem működhet minőségi szakspecifikus orvosi ellátás biztosítása nélkül.

Stratégiai tervünkben ( készült 2009. novemberében ) szerepel az is, hogy a tulajdonos és a
környezet elvárásainak megfeleljünk! Ehhez, olyan változásokra ( válság-menedzselés ) és
szemléletmódra volt szükség, amivel versenyképességünket megőriztük akkor is, amikor a
külső tényezők közül a gazdasági messze elmarad az optimálistól.

Fenntartónknak, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Tisztelt Képviselő Testületnek
megköszönjük az eddigi együttműködést és bízunk abban, hogy a jövőnket is hasonló
körülmények között képzelhetjük el!

Gyomaendrőd, 2013. január 10.

A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak nevében:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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3. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás három szakrendelés vonatkozásában a fekvőbeteg-ellátás területi
változásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 366/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozatában megbízta Várfi András
polgármestert, hogy az Ötv. 101.§ -ban biztosított felterjesztési joggal éljen az önkormányzat, hogy településünk a
fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelés tekintetében a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon, továbbá
vizsgáltassa meg, hogy az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF 3734-19/2012. iktatószámú hirdetményben
közzé tett érdemi döntésének felülvizsgálata jogszabálysértés miatt lehetséges e?
A határozat végrehajtásaként az önkormányzat élt a felterjesztési jogával, és kérdéssel fordult a döntéshozó felé,
hogy mi indokolja azt az átcsoportosítást, hogy Gyomaendrőd a három fekvőbeteg szakellátás tekintetében a gyulai
kórházból átkerült az orosházi kórházhoz.
A döntéshozó határozatának jogi úton történő megtámadásával kapcsolatban az önkormányzat szakvéleményt kért
Dr. Varga Imre ügyvéd úrtól. A határozatot átvizsgálva Ügyvéd úrnak az volt a véleménye, hogy jogszabálysértés
nem történt, a jogszabályban meghatározott eljárási rendben hozta meg az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala a
döntését, ennek megfelelően az Ügyvéd úr az eljárás során anyagi és eljárási jogszabálysértést nem tapasztalt, nem
észlelt. A határozattal szemben csak jogszabálysértésre hivatkozással lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 422/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozatával tudomásul vette a
366/2012.(VI.28.) Gye.Kt. határozat végrehajtását, és ezzel egyidejűleg felhatalmazta Várfi András polgármestert,
hogy módosítási kérelmet terjesszen elő a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
felé és kezdeményezze a területi ellátási kötelezettség megváltoztatását azzal, hogy a Gyomaendrődi fekvőbeteg
szakellátás 3 szakrendelés tekintetében ne az Orosházi Kórházhoz tartozzon.
A Képviselő-testület nevében a határozat végrehajtásaként Várfi András polgármester 2012. augusztus 14. napján
kérelmet nyújtott be az ellátási terület módosítása iránt abból a célból, hogy a három szakrendelés újból a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház fekvőbeteg ellátási területéhez tartozzon.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-13136-2/2012 iktatószámú 2012. augusztus 30. napján kelt végzésében az
eljárás megindításáról tájékoztatta Önkormányzatunkat. Továbbá arról is tájékoztatást adott, hogy eljárása során a
tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel a Pándy Kálmán Kórházat azzal kapcsolatban, hogy
vállalja-e a településünk lakosainak fekvőbeteg-ellátását, illetve nyilatkozattételre hívja fel a GYEMSZI-t is, azzal
kapcsolatban, hogy egyetért-e a módosítással.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-13136-3/2012 iktatószámú 2012. szeptember 19. napján kelt végzésében
megkereste az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalát adatszolgáltatásra kérte fel arra
vonatkozóan, hogy hány gyomaendrődi lakost láttak el az orosházi illetve a gyulai intézményben.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-13136-9/2012 iktatószámú 2012. október 25. napján kelt végzésében a
folyamatban lévő eljárás ügyintézési határidejét 30 nappal meghosszabbította.
Gyomaendrőd Város Alpolgármestere 2012. december 10. napján kelt levelében ismételten kérte az ellátási terület
módosítását a folyamatban lévő ügyben.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-13136-12/2012 iktatószámú 2012. december 17. napján kelt határozatában
döntött az Orosházi Városi Kórház és Pándy Kálmán Kórház már korábban megállapított ellátási területével
kapcsolatban. Az eljáró szerv Önkormányzatunk 2012. augusztus 14. napján beadott kérelmét pozitívan bírálta el,
akként módosította az ellátási területet, hogy településünket a
csecsemő- és gyermek- fül-orr-gégészet,
urológia és
kardiológia
szakmákban az aktív fekvőbeteg-ellátás tekintetében a Pándy Kálmán Kórház ellátási területébe helyezte át.
Az eljáró szerv döntését azzal indokolta, hogy az Önkormányzatunk által kért módosítás megfelel a vonatkozó
egészségügyi szakmai jogszabályoknak, továbbá leszögezte, hogy a kérelemben előadottak, a GYEMSZI, illetve a
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Pándy Kálmán Kórház nyilatkozatai, a betegforgalmi adatok, valamint a közlekedési viszonyok alátámasztják a
módosítás szükségességét. Továbbá az Orosházi Városi Kórház nyilatkozata sem képezi akadályát a módosításnak
(fenntartható intézmények működtetése azonos lakosságszám alapján), mivel Gyomaendrőd a legtöbb szakmában
már jelenleg is a Réthy Pál Kórház és a Pándy Kálmán Kórház ellátási területéhez tartozik, és ezért is indokolt e
három szakmában is ez utóbbi intézmény ellátási területéhez kapcsolni.
A döntésről haladéktalanul értesítettük a Városi Egészségügyi Intézményt. Településünk lakosságát városunk
honlapján tájékoztattuk az ellátási terület változásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Döntési javaslat
"Tájékoztatás elfogadása három szakrendelés vonatkozásában a fekvőbeteg-ellátás területi változásával
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 elfogadja a csecsemő- és gyermek- fül-orr-gégészet,
urológia és kardiológia szakmák vonatkozásában az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében az ellátási terület
módosításáról szóló beszámolót, mely szerint a fenti három szakma ellátási területe az aktív fekvőbeteg ellátás
tekintetében 2012. december 17. napjától ismét a Pándy Kálmán Kórház ellátási területéhez tartozik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város polgármestere a hatályos jogszabályok rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntéseivel összhangban 2012. december 20-án aláírta azt a megállapodást, amelyben
Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2013. január 1. napjával létrehozta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt. A Hivatal
székhelyeként a 2012. december 20-i ülésen módosított 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelettel összhangban
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának székhelye, az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. számú ingatlan lett
megjelölve.
A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a nem székhely településeken a közös
hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (9)
bekezdése szerinti állandó kirendeltségeket tartanak fenn, illetve informatikai hálózat útján biztosítják az állandó
ügyfélszolgálati tevékenység ellátását.
Időközben a Magyar Államkincstár 803746 törzskönyvi azonosító számmal (PIR) nyilvántartásba vette a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt is.
Ezen közjogi és közhiteles nyilvántartásba vételi aktusok alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
megkezdte a jogszerű működését.
Ahhoz, hogy a hivatali működés konzisztens módon szabályozott legyen elengedhetetlen a működés alapját
szolgáló jogszabályok és egyéb normatív aktusok harmonizálása. Ezek az érintett jogszabályok a települési
önkormányzatok és szervei működését szabályozó önkormányzati rendeletek, míg a normatív aktusok a hivatal, mint
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát és egyéb kapcsolódó szabályzatokat megállapító
képviselő-testületi határozatok.
A közös önkormányzati hivatalt a közös hivatal jegyzője vezeti. A jegyző az önkormányzatok megváltozott feladatés hatáskörére, a hivatal létszámára és az új székhelyen kialakított integrált ügyfélszolgálati irodára tekintettel az
ügyfélfogadás rendjét a következőkben javasolja meghatározni:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig
A fentieken túl a január elsején hatályba lépett Mötv.-nek a korábbi Ötv.-től eltérő rendelkezései miatt generálisan is
felül kell vizsgálni az önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A szabályzatok
felülvizsgálatával a szabályozás tárgya szerinti Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot célszerű megbízni.
A fentiekben leírtak alapján benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeletmódosító-tervezetét, továbbá az
önkormányzati SZMSZ és a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára felhatalmazást
adó határozat tervezetet.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
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feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § kiegészül a következő (3)-(6) bekezdés rendelkezéseivel.
"29. § (3) A közös hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(4) A közös hivatal állandó kirendeltségei:
a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Titkárság
e) Városüzemeltetési Osztály
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatáskörét, az osztályok belső
tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határozati javaslat:
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
törzshivatalának ügyfélfogadási rendjét 2013. január 14-től a következőkben határozza meg:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig
2) A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy:
a) Vizsgálja felül a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendeletet és nyújtson be egy új szabályozási rendelet-tervezetet,
b) Vizsgálja felül az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát és nyújtson be egy új szabályozási
határozati javaslatot,
3) A felülvizsgálatok során a bizottság vegye figyelembe a hatályos jogszabályok mellett a tárgyban eddig meghozott
döntéseket továbbá a képviselő-testület és szervei működésének eddig jól bevált gyakorlatát és a helyi
sajátosságokat is.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Lehóczkiné Tímár Irén biz. Elnök
Döntési javaslat
"Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben indokolt tartalmú rendelet megalkotását és határozat meghozatalát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rendelet alkotás a településképi véleményezési eljárásról
Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a településképi kötelezési és a településképi
véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén
alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.
Indoklás
A rendelet célja Gyomaendrőd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok
figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (…) számú rendelete
a településképi véleményezési eljárásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 7. pontjában szereplő
felhatalmazás alapján – figyelemmel az Étv. 6/A. § (1) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a következő
önkormányzati rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja

1. §
A rendelet célja Gyomaendrőd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok
figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
A rendelet hatálya
2. §
(1)
A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –Gyomaendrőd város közigazgatási területére
terjed ki.
(2)
A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki
tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik,
illetve
b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.
(3)
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki/amely Gyomaendrőd közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági
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engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt
készít.
(4)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

3. §
(1)
A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra
vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) új építmény építésére,
b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését
eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy
fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
(2)
A 4. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre és építési munkákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélytől eltérő vagy építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák – az Önkormányzat külön
rendeletében meghatározottak szerint – csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.
A településképi eljárással érintett területek
4. §
(1)
A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) Vt jelű (településközpont vegyes),
b) Ln jelű (nagyvárosias lakóterületi),
c) Lk (kisvárosias lakóterületi),
d) K1-K6, K12 jelű (különleges) és a
e) Üh jelű (hévégi házas)
építési övezetek területén elhelyezkedő ingatlanokon tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez
kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
(2)
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá – a konkrét helyszíntől és az ingatlan építési
övezeti besorolásától függetlenül –
a) a 9,00 m-es épületmagasságot meghaladó, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új építmények,
valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-beépítések,
b) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m 2 bruttó szintterületet
meghaladó többszintes új építmény,
c) a b) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a működést és a
környező beépítéshez való viszonyt – megváltoztató,
d) helyi építészeti értékvédelem alatt álló építményt érintő, valamint
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
A véleményezési eljárás lefolytatása
5. §
(1)
A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt:
kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem
benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi
hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.
(2)
A polgármester településképi véleményét – az 5. § (1) és (3) bekezdése szerint – a főépítész készíti elő.
(3)
A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja, illetve
c) nem javasolja.
(4)
A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a
kérelmezőnek, és (.pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.
7. §
(1)
Az 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi
munkarészeket is tartalmaznia kell:
a) műszaki leírást,
b) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,
c) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,
d) valamennyi homlokzatot,
e) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
f) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).
(2)
Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció az Önkormányzat külön
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rendelete szerint kiadott beépítési előírásban foglalt – a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától,
illetőleg a településképi illeszkedésre vonatkozó egyéb – javaslatoktól eltérő megoldást tartalmaz, az (1) bekezdés
a) pontja szerinti műleírásban az eltérést indokolni kell.
A településképi véleményezés részletes szempontjai
8. §
(1)
A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város)építészeti illeszkedésre vonatkozó –
javaslatokat, illetve hogy
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás
azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
(2)
A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés
követelményének,
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű
használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények kilátását,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
da) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés,
bővítés megvalósíthatósága,
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3)
Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve
zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi
szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4)
Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint
átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának
sajátosságaival,
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és
kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései,
tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a
domináns környezet adottságaihoz.
(5)
A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint
növényzetét, illetve ebből eredően
ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon
befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.
(6)
Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a
főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
A jelen rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2013.

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

12

Döntési javaslat
"Javaslat a rendelet megalkotására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a
rendelet megalkotását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról
Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg az építési engedély köteles illetve a nem
építési engedély köteles építési tevékenységeket.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban adott felhatalmazása
alapján a települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon településképi
bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek,
reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
Fenti számú kormányrendelet határozza meg a nem engedélyköteles építési tevékenységeket, melyek közül a
rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése tartalmazza azokat, melyekre vonatkozóan az önkormányzat kiterjesztené a
bejelentési kötelezettséget.
A települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendelete megalkotásával és a kapcsolódó sajátos
jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi – a főépítészi
tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.
Indoklás
A helyi rendelet megalkotása nem kötelezően ellátandó feladat, azonban a rendelet megalkotása teszi lehetővé a
városkép esztétikus és rendezett kialakítását.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (…) számú rendelete
a településképi bejelentési eljárásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő
felhatalmazás alapján – figyelemmel az Étv. 6/A. § (2) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben, továbbá a településképi véleményezési eljárásról szóló .../2012. (...) önkormányzati rendeletben
foglaltakra – a településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja

1. §
A rendelet célja Gyomaendrőd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a helyi
adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint beépítésre
szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és
esztétikus kialakítása.
2. §
(1)
(2)

2. A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Gyomaendrőd közigazgatási területére terjed ki.
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel
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nem rendelkező szervezetre, aki/amely Gyomaendrőd közigazgatási területén
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
b) Gyomaendrőd közigazgatási területén reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint
ilyen céllal felületet alakít ki, illetve
c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.
(3)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
továbbá a településképi véleményezési eljárásról szóló .../2013. (...) önkormányzati rendelet előírásait a jelen
rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
A településképi bejelentéshez kötött eljárások

3. §
(1)
A jelen rendelet előírásai szerint – a 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi
bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
építési munkák közül
a) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasz-nálatát, osztását, illetve
színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása
esetén,
b) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermékelvezető kémény építése esetén,
c) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve
megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
d) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi,
szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,
e) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű,
nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,
f) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak
mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
ga) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,
gb) beépítésre szánt területen a 4,5 m
magasságot,
g) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
h) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
i)
a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem
veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,
j) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén,
k) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való
elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
l)
építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen történő
elhelyezése esetén.
(2)
A 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős
engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák
csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.
4. §
A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények
rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti
területhasználat
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
b) a korábbi rendeltetéshez képest
ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,
bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi
szükségessé,
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát
veszélyeztetheti.
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e) lakás rendeltetés megszüntetését vagy létrehozását eredményezi, nem építési engedély köteles, függetlenül
attól, hogy építési munkával jár vagy sem.
5. §
(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi
bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat,
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva
b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve
közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett
ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetőtábla),
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,
be) totemoszlop és reklámzászló
bf) reklám-célú építési védőháló, molinó
c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett
ca) hirdetőoszlop,
cb) citylight berendezés,
cc) megállító tábla,
cd) reklámkorlát,
ce) transzparens
elhelyezése esetén.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen
kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását
követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések
figyelembevételével kerülhet sor.
A településképi bejelentési eljárással érintett területek
6. §
(1)
A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárási kötelezettség alá tartoznak a
a) Vt jelű (településközpont vegyes),
b) Ln jelű (nagyvárosias lakóterületi),
c) Lk (kisvárosias lakóterületi),
d) K1-K6, K12 jelű (különleges)
építési övezetek területei.
(2)
Településrendezési eszköz – a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján – további területek
esetében is előírhatja településképi bejelentési eljárás lefolytatását.
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
7. §
(1)
A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre
indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell
mellékelni.
(2)
A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell
tartalmazni:
a) a 3. § szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített –
aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
ac) alaprajzot,
ad) valamennyi homlokzatot, valamint
ae) – amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik – utcaképi vázlatot,
b) a 4. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített –
ba) műszaki leírást, mely ismerteti
·az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit,
·a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat,
hatásokat, továbbá
·a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
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bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint
bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet,
fotómontázst,
c) az 5. § szerinti reklám-elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített –
ca) műleírást,
cb) – közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 méretarányú, a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett – helyszínrajzot,
cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
cd) az építmény érintett részletét, 2 m 2 -t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló
homlokzatot, valamint
ce) látványtervet vagy fotómontázst.
(3)
A 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja, valamint a 4. § a) - d) pontja szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a
tervezőnek 15.000.- forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie Gyomaendrőd Város Önkormányzata Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára. A díj
befizetésének tényét igazoló bizonylatot az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell, ennek hiányában a
polgármester a bejelentés tudomásulvételét megtagadja.
(4)
A 3-5. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
(5)
A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel
vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben meghatározott, továbbá – a csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésben előírt
követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, azok,
valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja,
illetve nem korlátozza.
(6)
A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés
nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá – a csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésben előírt
követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, illetve
ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok,
valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja,
illetve nem korlátozza.
(7)
A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását
tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki.
(8)
A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §
A jelen rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2013.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Döntési javaslat
"Javaslat a rendelet megalkotására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a
rendelet megalkotását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
(kivonat)
1. melléklet a …/2012. (… …) Korm. rendelethez
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1.

A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50
méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető
építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az
építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni. 
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő –
cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 
3. Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése,
ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával,
átalakításával, megerősítésével.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény
építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az
épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni. 
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki
jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló
új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését
vagy átalakítását. 
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. 
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. 
10. Temető területén:

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 
Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és
műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység
végzése.
Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki
specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem
szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
építése.
Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési
tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési
tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló,
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése. 
A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb
magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m, vagy annál
kisebb mértékű végleges jellegű megváltoztatása.
Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett
alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.
Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő,
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt
felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése.
Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
Szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata,
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem
kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni. 
Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, sorompó,
árnyékoló elhelyezése. 
Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
Telken belüli geodéziai építmény építése.
Utasváró fülke építése.
Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert
nem haladja meg.
Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó
állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény
építése.
Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért
legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
Elektronikus hírközlési építmény:
a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a
bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az
antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg.
Közforgalom elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-,
átjáró-híd építése.
A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Rendelet alkotás a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendelet megalkotását az teszi szükségessé, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: építési törvény) alapján a települési polgármestereknek konzultációs és előzetes
tájékoztatási kötelezettségük van az építési engedélyezési eljárás lefolytatása előtt.
A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi feladatát a helyi
rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi
és a kerületi) vagy térségi – a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti –
önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.
Indoklás
A rendelet megalkotásával tud eleget tenni Önkormányzatunk az építési törvényben meghatározott, az építési
engedélyezési eljárással kapcsolatos kötelező feladatainak.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (…) számú rendelete
a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás
és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Gyomaendrőd város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő
feladatok ellátásával kapcsolatban a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás,
valamint az azzal összefüggő szakmai konzultáció szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Gyomaendrőd város közigazgatási területén végzett építési munkákra terjed ki függetlenül
attól, hogy az adott munka a jogszabályok szerint építésügyi hatósági engedélyhez, illetve településképi
bejelentéshez kötött-e, avagy sem.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: építtető, illetve tervező), aki/amely Gyomaendrőd közigazgatási
területén az (1) bekezdés szerinti építési munkát kíván végezni, illetve az elvégzendő építési munkával
összefüggésben építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
1. beépítési előírás: a helyi településrendezési eszközök tartalmára alapozott, tájékoztató jellegű (szöveges és
térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely – a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi
alakításával kapcsolatban – a telek beépítésének feltételeire, valamint az építmény(ek) kialakítására vonatkozóan
további javaslatokat, ajánlásokat is tartalmazhat;
2. építési munka: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, illetve
rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka.
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II. FEJEZET
A BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁS
A beépítési előírás iránti kérelem
3. §
(1)
Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtetőnek, illetve az általa megbízott
tervezőnek – az építési munkával kapcsolatos helyi építési előírásokról, valamint a településképi követelményekről –
beépítési előírást kell kérnie a Polgármesteri Hivataltól.
(2)
Beépítési előírást bármely építtető vagy egyéb módon érintett kérelmező, illetve az általa megbízott tervező
bármely építési telek beépítésével, a beépítésre vonatkozó előírásokkal és követelményekkel kapcsolatban kérhet.
(3)
A beépítési előírás iránti kérelem benyújtásához az építési, illetve tervezési jogosultságot nem kell igazolni.
(4)
A beépítési előírás iránti kérelem benyújtása díj- és illeték-mentes.
4. §
(1)
Mivel a beépítési előírás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával (munkákkal) kapcsolatos szabályokat
és követelményeket tartalmazza, a kérelemben minden esetben meg kell nevezni valamennyi tervezett építési
munkát függetlenül attól, hogy azok tervezése, illetve megvalósítása egy vagy több ütemben, illetve milyen
sorrendben történik.
(2)
Amennyiben a beépítési előírás iránti kérelem benyújtásakor a konkrét építési munkák köre még nem ismert,
az adott telek beépíthetőségével kapcsolatban általános tájékoztatás is kérhető.
(3)
A beépítési előírás iránti kérelem – a kérelmező egyértelmű megjelölésével és aláírásával – papír alapon és
digitális formában (.pdf formátumban) is benyújtható.
A beépítési előírás tartalma
5. §
(1)
A beépítési előírás olyan – a hatályos településrendezési eszközökön alapuló – tájékoztató tartalmú
(szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely a kiadástól számított egy évig érvényes és az
építésügyi hatóságot, valamint településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a polgármestert – a jogszabályon
alapuló, kötelező elemeket illetően – az érvényességi időn belül köti. A beépítési előírásban meg kell jelölni
a) a kötelező (a településrendezési eszköz előzetes megváltoztatása nélkül nem módosítható),
b) az irányadó (orientáló jellegű), valamint
c) a tájékoztató (pl. a műemléki, illetve helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos), tartalmi és eljárási (pl. a
településképi véleményezési eljárásra vonatkozó)
elemeket.
(2)
A beépítési előírás – az adott helyszín és környezete adottságait figyelembe véve, az Étv. 18. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az illeszkedési követelményeket illetően az (1) bekezdés b) pontja szerint
javaslatokat, illetve ajánlásokat is tartalmazhat.
(3)
A beépítési előírásban szereplő irányadó szabályozási elemektől, valamint a (2) bekezdés szerinti
javaslatokban, illetve ajánlásokban szereplő illeszkedési követelményektől való eltérés esetén a tervdokumentáció
műleírásában indokolni kell a településrendezési eszköz irányadó szabályozási elemeitől, illetve a beépítési
előírásban foglalt egyéb javaslatoktól, ajánlásoktól való eltérés szükségességét és megalapozottságát.
(4)
A beépítési előírásban szereplő kötelező követelményeket és adatokat (a beépítésre, valamint az építmények
kialakítására vonatkozó paramétereket és egyéb előírásokat) – az építési munkával érintett ingatlan és környezete
adottságait is figyelembe véve – együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azoknak külön-külön és együttesen is
meg kell felelni.
(5)
A beépítési előírás nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során a helyszínen ellenőrizze a tervezési
feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen
a) a telek tényleges beépítését, a telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő építmények kialakítását és
műszaki állapotát, valamint
b) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.
(6)
Az építési munkával érintett ingatlan, illetve a tervezési feladat sajátosságainak ismeretében a főépítész
javaslatot tehet a tervvel kapcsolatos koncepcionális, illetve tartalmi kérdések előzetes tisztázását célzó szakmai
konzultációra.
(7)
A beépítési előírás építési munka végzésére nem jogosít.
A beépítési előírás kiadása
6. §
(1)
A beépítési előírás kiadását megelőzően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelemmel érintett telek és
környezete aktuális vizsgálata céljából helyszíni szemlét kell tartani.
(2)
A helyszíni szemle abban az esetben mellőzhető, ha ugyanarra az ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző
3 hónapon belül került sor beépítési előírás kiadására.
(3)
A helyszíni szemle során vizsgálni kell különösen
a) a kérelemmel érintett, valamint a szomszédos telkek közterületről látható beépítését,
b) a kérelemmel érintett, valamint az azzal városképi szempontból együtt értelmezhető építmények
ba) jellemző méreteit,
bb) tömegalakítását,
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bc) homlokzatának és tetőzetének építészeti kialakítását,
bd) a tervezés szempontjából lényeges rendeltetéseit, valamint
c) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.
(4)
A beépítési előírás kiadásáról – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – a főépítész gondoskodik.
(5)
A beépítési előírás kézbesítése postai úton történik, de – a kérelemben foglaltaknak megfelelően –
(mellékletként, .pdf formátumban) elektronikus úton is továbbítható, illetve személyesen is átvehető.
(6)
A beépítési előírást az építési engedély iránti kérelemhez, valamint a településképi bejelentéshez mellékelni
kell.
III. FEJEZET
A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
Általános rendelkezések
7. §
(1)
A helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban,
továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa
megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész
gondoskodik.
(2)
A szakmai konzultációról keretében lehetőség van
a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére, valamint
c) a beépítési előírásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti
illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére.
A szakmai konzultáció részletes szabályai
8. §
(1)
A szakmai konzultációt – az építési munkával érintett ingatlan megjelölésével, valamint a 7. § (2)
bekezdésében szereplő cél megnevezésével – az építtető, illetve az általa megbízott tervező kezdeményezi.
(2)
A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező
több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.
(3)
Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a
tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott – munkaközi
dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek
a) a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton (.pdf formátumban) – a szakmai konzultációt legalább 5
nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve
b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia
a főépítésznek.
(4)
Az építtető, illetve az általa megbízott tervező a szakmai konzultáció során elhangzottakról emlékeztetőt
készít, melyet – ellenjegyzés céljából (szerkeszthető formátumban) – meg kell küldenie a főépítésznek. A főépítész
az emlékeztetőt – változatlan tartalommal vagy indokolt esetben szöveges kiegészítésekkel – ellenjegyzi, és (.pdf
formátumban) megküldi az építtetőnek és/vagy a tervezőnek.
(5)
Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az egyeztetés
résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi kiegészítéseket, megjegyzéseket
tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi
dokumentáció érintett tervlapjairól az építtető, illetve az általa megbízott tervező másolatot készít, és azokat a (4)
bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt kell kezelni.
(6)
A (4) és az (5) bekezdés szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a tervezőnek 15.000.- forint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetnie Gyomaendrőd Város Önkormányzata Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára. A díj befizetésének tényét igazoló
bizonylatot az emlékeztető tervezetéhez mellékelni kell, ennek hiányában a főépítész az emlékeztető ellenjegyzését
megtagadja.
(7)
A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők – a hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció
tartalmának megfelelően – a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra (szakvéleményre) alapozott
településképi vélemény tartalmát illetően.
(8)
Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultáció(k)ra vonatkozó utalást,
hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között a (4) bekezdés szerinti emlékeztető(ke)t és az azokhoz tartozó
munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.
(9)
A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz – azonosítható módon – tartozó
munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. § (1) A jelen rendelet 2013.február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletben foglalt szabályokat
a) a II. fejezetet illetően a hatályba lépést követően indult eljárások során,
b) a III. fejezetet illetően a folyamatban lévő tervezési munkák tekintetében is
alkalmazni kell.
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Gyomaendrőd, 2013.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Döntési javaslat
"Javaslat a rendelet-alkotásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a
rendelet megalkotását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületi elnevezések felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a tárgya szerinti tartalomnak megfelelően
több jogszabályt módosított. Többek között rendelkezett arról is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) úgy lép hatályba, hogy a helyi önkormányzat által elnevezhető
közterület illetve közintézmény nem viselheti:
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Annak érdekében, hogy a Törvény rendelkezésének végrehajtása céljából meghozott közterületi névváltozás ne
érintse hátrányosan a polgárokat a jogszabály módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV.
törvényt, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvényt is.
Az előző esetben tárgyánál fogva díjmentes lesz a ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt
történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti
közterületnév-változás miatt kerül sor. Az utóbbi esetben pedig a helységnév, postai irányítószám, közterület
elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár
részére.
Mindegyik jogszabály 2013. január 1-jén lépett hatályba.
Gyomaendrőd közterület neveinek általános és átfogó mértékű felülvizsgálatára a rendszerváltást követően 1991ben került sor. Akkor egy erre a célra létrehozott bizottság, történészek és helytörténészek bevonásával végezte el a
felülvizsgálatot.
Tekintve, hogy a Mötv.-ben foglalt tilalmaknak megfelelő közterület név kiválasztása körültekintő munkát igényel,
javasoljuk, hogy e feladat elvégzésével az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot bízza meg a Képviselő-testület. A bizottság a döntés előkészítéshez szakértőket vonhat be és szükség
esetén beszerezheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
Gyomaendrőd hatályos közterület név listája:
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Fazekaszugi 5-ös gátőrház
Sócózugi 1/5-ös gátőrház
Ifjúsági lakótelep
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Október 6. lakótelep
Vásártéri lakótelep
Erzsébet liget
Vasúti őrházak
Kántorkert sor
Kőrös sor
Németzugi sor
Újkert sor
Vízmű sor
Damjanich János tér
Dr. Csókási Béla tér
Kner tér
Kossuth tér
Pásztor János tér
Szabadság tér
Hősök tere
Bacsalaposi út
Bajcsy-Zsilinszky út
Bánomkerti út
Fő út
Hantoskerti út
Határ út
Kondorosi út
Kossuth Lajos út
Népliget út
Páskumi út
Polyákhalmi út
Rákóczi Ferenc út
Selyem út
Sugár út
Szarvasi út
Ugari út
Áchim András utca
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotmány utca
Álmos utca
Álmosdomb utca
Apponyi utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
B Molnár Imre utca
Babits Mihály utca
Bacsó Béla utca
Balassi Bálint utca
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
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Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fürst Sándor utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hunyadi János utca
Ipartelep utca
Iskola utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Korvin Ottó utca
Kós Károly utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körgát utca
Kőrös utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Kulich Gyula utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
25

Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Semmelweis Ignác utca
Simai utca
Somogyi Béla utca
Szabadság utca
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Tanács utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Vadász utca
Vasútsor utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Vidovszky Béla utca
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca
Zalka Máté utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca
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Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Hősök útja
Kiss Lajos üdülő-telep
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Nagylaposi vasútállomás
A jogszabály adta felülvizsgálati okon túl a településszerkezet változásából, egyes területek lakottságának
megnövekedéséből (pl. Dobó István utca térsége) szükségszerűvé válhatnak új közterületek elnevezése is.
Amennyiben a Mötv.-ből adódó névváltoztatásra kerül sor, úgy e körben szükséges az érintett közterület
házszámozásának karbantartása is. Az e bekezdésben vázolt esetekben ki kell kérni a városi főépítész és a területi
képviselő véleményét is.
Döntési javaslat
"Közterületi elnevezések felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Határozati javaslat:
Az ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
következő tartalmú határozat elfogadását:
"1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely közterület
elnevezés.
A felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonhat be és szükség esetén
szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
2) A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy a városi főépítész véleményének kikérését követően a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsággal egyeztetve, az érintett területi képviselő előzetes véleményét is beszerezve, tegyen javaslatot egyes
lakott, de még közterületi névvel nem rendelkező közterület elnevezésére is.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Lehóczkiné Tímár Irén biz. elnök"
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan
működő költségvetési szervek közötti megállapodás módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítik. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja
jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (6) bekezdése alapján
tartalmaznia kell a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat, valamint a
költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával, hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés
rendjére való figyelemmel.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 372/2012.(VI.28.) Gye Kt határozatával felülvizsgálta és elfogadta
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá
tartozó Közművelődési-Közgyűjtemányi és Szolgáltató Intézmény, Határ Győző Városi Könyvtár, mint önállóan
működő költségvetési szerv közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztás és
felelősség rendjére vonatkozóan. 2013. január 1-től az önkormányzati Hivatal neve megváltozik Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalként működik tovább, ezért szükséges az önállóan működő költségvetési szervek
alapító okiratának illetve a megállapodás módosítása.
A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okirata 2012. november 29-én módosításra került, mely módosítás
bejelentésre került 2012. december 14-én a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartás módosítása
céljából. A Magyar Államkincstár 2012. december 28-án kelt végzésében a 04-TNY-717-4/2012-634409 iktatószámú
levelében a törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzat figyelmét. A hiánypótlás a
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatti változásokra irányult ,
melyek nem lettek keresztülvezetve az alapító okiraton. Megszűnt a költségvetési szerveknél az úgynevezett
kiegészítő, kisegítő tevékenység., csak alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet lehet jelölni az alapító
okiratban. Típus szerinti besorolása, a tevékenység jellege alapján és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
helyett a gazdálkodási besorolása elnevezés lépett. A döntési javaslat tartalmazza a hiánypótláshoz kapcsolódó
alapító okirat változást is.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti
megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1. A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által 1998. január 29-én kiadott
22/1998.(I.29.) Kt határozatával elfogadott az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5.§
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat 4.2. pontja törlésre kerül:
1.2. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.3. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
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1.3. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 7./A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szabályozza.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András Polgármestert, hogy a Határ
Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását jelentse a MÁK felé.
2. A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szogáltató Intézmény Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
által 2009. január 29-én kiadott 5/2009.(I.29.) Kt határozatával elfogadott az államháztartásról szóló 2011
évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
2.1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8./A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szabályozza.”
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András Polgármestert, a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítását jelentse a MÁK felé.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó
Határ Győző Városi Könyvtár és a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény költségvetési szervek
közötti megállapodást (a megállapodás hatálybalépésével a 372/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
rendelkezései alapján az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS TERVEZET
Mely létrejött a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény),
mint önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan működő költségvetési szerv. Az
önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete az
……./…..(…)
Gye.
Kt
határozata
értelmében
a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai
ellátására Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 10. §. (6) bekezdése alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat,
valamint a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával,
hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:
A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerű takarékos
intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak érdekében, hogy az Intézmény az Alapító
okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai döntésjogi rendszerét, önálló
jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az Intézménynél
nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű gazdálkodás feltételeit,
melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül
biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan is
alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat
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betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program alkalmazásával és
gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben
az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és
a képviselő-testület döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az
intézmény a költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az
egyeztetést követően kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a
Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt előirányzatonként a
„C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény által kidolgozott költségvetési tervezet
alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről szóló adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak
az általa meghatározott határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott adatok és információk
tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése
teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel az intézmény
önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal, a
szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó
adatok határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a kötelezettségvállalással
terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési
beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tájékoztatja
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az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények számlarendjét,
számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést
a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan működő költségvetési szerv jogosult számla
ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a
bevétellel elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az önállóan működő szerv vezetője az
általa kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi
ellenjegyzésére és érvényesítésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt
személyek jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata szabályoz. Az
önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a
kötelezettségvállalási jog:
Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv - testület által
jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet alapján felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli
képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával,
amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a
polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az
intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának,
valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
31

A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és telephelyen
lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok és ingó
vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű
használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása,
rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési
jognak és rendeltetésszerű használatának megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az önkormányzat
mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a
Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal belső kontrollrendszere szabályzatának” előírásait köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A korábban kötött Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 372/2012.VI.28.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2013.(I.31. ) Gye. Kt. határozatával
jóváhagyta.
A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
Gyomaendrőd, 2013.
…………………………………….
……………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó
önállóan működő költségvetési szerv
költségvetési szerv vezetője
szerv vezetője
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András Polgármestert, hogy a Határ
Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását jelentse a MÁK felé.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-Szögi Kistérség Többcélú TársulásTársulási Megállapodás 4/2012 és
5/2012 számú módosítása
Mile Erika
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Tanács:
- 2012. december 11-i rendkívüli ülésén a 211/2012. (XII.11.) számú határozatával fogadta el a Társulás Társulási
Megállapodás 2012. évi 4. számú módosítását, illetve
- 2012. december 21-i rendes ülésén a 218/2012. (XII.18) számú határozatával a Társulás Társulási Megállapodás
2012. évi 5. számú módosítását.
A 4. számú módosításban:
2013. január 1. napjával módosítják:
„1./ A Megállapodás „A Többcélú Társulás célja és feladatairól szóló II. fejezet 2. pontjának első pontja, vagyis
„oktatás és nevelés” feladatok törlésre kerülnek.
2./ A Megállapodás „A Társulás oktatási-nevelési feladatait az alábbi szervezeti formában látja el” című III. fejezet 3.
pontja törlésre kerül.
Az 5. számú módosításban a Megállapodás:
1. „Preambuluma” kiegészül:
2. „Előzmények” szövegrész
3. I. fejezet Általános rendelkezések 1, 4 és 12. pontja
4. III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 1, 2, 7, 10, 11 és 12. pontja
5. VI. fejezet A Társulási szervek működési szabályai 1.12. pontja,
6. VIII. fejezet A Társulási pénzügyi-, vagyoni alapja 6.4. pont,
7. Záró Rendelkezések fejezet 1, és 3. pontja:
8. 1. számú Mellékletének I. / 1. pontjának első alpontja,
9. 1. számú Mellékletének I. / 1. pontja alponttal egészül ki:
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését az alábbi
határozatok formájában hozza meg.

1. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 4/2012. számú módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás
4/2012. számú
módosításA

Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás)
Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képvselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
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8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített,
magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező
többcélú kistérségi társulás létrehozására kötött társulási megállapodást 2013. január 1.
napjával az alábbiak szerint módosítják:
„1./ A Megállapodás „A Többcélú Társulás célja és feladatairól szóló II. fejezet 2.
pontjának első pontja, vagyis „oktatás és nevelés” feladatok törlésre kerülnek.
2./ A Megállapodás „A Társulás oktatási-nevelési feladatait az alábbi szervezeti
formában látja el” című III. fejezet 3. pontja törlésre kerül.
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal
hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. december …..
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 211/2012. (XII.11.) számú határozatával fogadta el.
Szarvas, 2012. december 11.
……………………………………….
Dr. Skorka András
Települési önkormányzat Képviselő- testülete:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
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Jóváhagyó határozat száma:

Örménykút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi határozataik alapján a
tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodás 2012. december 11. napján
elfogadott 4/2012. számú módosítását aláírásával látta el:

Kelt:............................... 2012...........................

Kelt:............................ 2012...........................

..........................................................................
Sinka Imre
dr. Olasz Imréné dr
polgármester
jegyző
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

.......................................................................
Molnár József
Kasíkné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Kelt:............................... 2012...........................

Kelt:............................ 2012...........................

..........................................................................
Várfi András
dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.......................................................................
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
polgármester
körjegyző
Hunya Község Önkormányzata

Kelt:............................... 2012...........................

Kelt:............................ 2012...........................

..........................................................................
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
Kardos Község Önkormányzata

.......................................................................
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Kelt:............................... 2012...........................

Kelt:............................ 2012...........................

..........................................................................
Szakács Jánosné
Miskó Bence
polgármester
körjegyző
Örménykút Község Önkormányzata

.......................................................................
Babák Mihály
dr. Melis János
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata

Kelt:............................... 2012.....................
....................................................................
Brlás János
dr. Skorka András
elnök
kistérségi irodavezető
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 5/2012. számú módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 5/2012. számú módosítása"
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás
5/2012. számú
módosításA

Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás)
Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
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Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített,
magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező
többcélú kistérségi társulás létrehozására kötött társulási megállapodást 2013. január 1.
napjával az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás „Preambuluma” kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó
rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI. Törvény módosul, és a Társulás működésére 2013.
január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit
szükséges alkalmazni azzal, hogy az Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot
biztosít a Társulás és működési dokumentumainak módosítására.”
2. A Megállapodás „Előzmények” szövegrész
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 190/2012. (XI.29.)
számú határozatával döntött, hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulását
2013. július 1. napjától „Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás” változatlan
névhasználattal átalakítja az Mötv. IV. fejezetének rendelkezéseinek figyelembe
vételével, így az Mötv. 87. § alapján, a társulási megállapodásban foglalt
önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a tagönkormányzatok polgármesteri
és a jegyzői államigazgatási feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulásként a jelenlegi társulást
38

jogfolytonosan működtetik és fenntartják határozatlan időre, mely Társulás a 2013.
június 30. napjáig működő Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás teljes jogutódja.”
3. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 1. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„1. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok
neve, székhelye és lakosságszáma:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 063 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 814 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Csabacsüd: 1 917 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 14 331 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 678 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 688 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5360 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 425 fő”
4. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 4. pontja, vagyis
„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII.
törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési
önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő
az alábbiak szerint módosul
A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő települési
önkormányzatok közigazgatási területe.
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A Többcélú Társulás lakosságszáma: 44 276 Fő”
5. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 12. pontja, vagyis
„12. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából kettő bizottságot,Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot és
Közoktatási Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy
külső tagból áll”
az alábbiak szerint módosul
„12. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából két bizottságot, Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot és
Szociális Bizottságot hoz létre, működtet, mindkét bizottság háromtagú, két belső és
egy külső tagból áll”
6. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 1. pontja,
vagyis
„1.
A
Többcélú
Társulás
feladatainak
megszervezésére
elkülönült
munkaszervezetet működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, aTársulás és
Intézményeipénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása”
az alábbiak szerint módosul:
„1.
A
Többcélú
Társulás
feladatainak
megszervezésére
elkülönült
munkaszervezetet működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása,
társulási döntések előkészítése, végrehajtása
Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja,
A tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív
szerep, egyéb, jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása”
7. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 2. pontja,
vagyis
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai:
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„a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi
Fejlesztési Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait,
kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását,
a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a
pályázati felhívásban szerepel,
megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési
tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és
megvalósítására,
pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel,
a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel
kapcsolatos elképzeléseit,
folyamatosan kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi
megbízottakkal,
a
kistérségben
működő
közigazgatási
szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez,
megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
szakmai munkaszervezetet működtethet.
A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a
258/2004. (IX.16) Korm. rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum
delegált képviselője, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény 10/D. §-ban felsorolt szervezetek képviselője.”
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az alábbiak szerint változik:
„a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi
Fejlesztési Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait,
kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását,
a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a
pályázati felhívásban szerepel,
megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei, regionális és
egyéb hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel a saját kistérségi
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel,
a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel
kapcsolatos elképzeléseit,
folyamatosan kapcsolatot tart a megyei, regionális és egyéb hatáskörű
területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel, a regionális fejlesztési
ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi
források feltárása érdekében,
véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez,
megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
felkérésre véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával
kapcsolatban,
szakmai munkaszervezetet működtethet.
A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a
258/2004. (IX.16) Korm. rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum
delegált képviselője, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
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törvényben és vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetek képviselői.”
8. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 7. pontja,
vagyis
„A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági
feladatok kivételével) a Kistérségi Iroda közreműködésével látja el, a kistérség teljes
közigazgatási területén”
az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági
feladatok kivételével) a Kistérségi Iroda közreműködésével látja el a feladatellátásban
érintett tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén.
9. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 10. pontja,
vagyis
A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Megyei Könyvtár Intézményegységével kötött megállapodás alapján látja el a
nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút
településeken”
törlésre kerül.
10. Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 11. pontja,
vagyis
„A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és a
műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztal működik. Tagjait a települési
önkormányzatok javaslatára a Társulási Tanács választja meg”.
az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és a
műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztal működtethet”.
11. Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 12. pontja,
vagyis
„A Társulás ifjúsági és sport feladatait Szarvas Város Polgármesteri Hivatalával és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalával kötött külön megállapodás keretén
belül látja el”
törlésre kerül.
12. Megállapodás VI. fejezet A Társulási szervek működési szabályai 1.12. pontja,
vagyis
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„1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a
kistérség lakosságszámának több mint 75%-a szükséges
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához,
az
ahhoz
szükséges
települési
hozzájárulás
meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat
meghatároz.”
az alábbiak szerint módosul
„1.12. Minősített többség, vagyis a Társulási Tanács jelen lévő tagjai kétharmadának
igen szavazata és az igen szavazattal szavazó tagok által képviselt kistérségi
lakosságszámának több mint a fele szükséges:
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához,
az
ahhoz
szükséges
települési
hozzájárulás
meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat
meghatároz.”
13. Megállapodás VIII. fejezet A Társulási pénzügyi-, vagyoni alapja 6.4. pont, vagyis
„6.4. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi,
Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi
szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.”
Az alábbiak szerint változik
„6.4. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi
szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.”
14.

Megállapodás Záró Rendelkezések fejezet 1. pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó
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rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI. Törvény módosításul, és a Társulás működésére 2013.
január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit
szükséges alkalmazni azzal, hogy az Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot
biztosít a Társulás és működési dokumentumainak módosítására és azok hatályba
léptetésére”
15. Megállapodás Záró Rendelkezések fejezet 3. pontja vagyis
3)
A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
· a társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke (1. sz.
melléklet)
· a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet)
· a Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési intézményeinek
és a Társulás saját intézményeinek felsorolása (3.sz. melléklet)
· a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
· a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
· az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások”
az alábbiak szerint módosul
„3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
·
A társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök
jegyzéke
(1. sz. melléklet)
· a Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
(2. sz. melléklet)
· a Többcélú Társulásban saját intézményeinek felsorolása
(3.sz. melléklet)
· a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
· a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
· az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások”.
16. A Megállapodás 1. számú Mellékletének I. / 1. pontjának első alpontja, vagyis
„Egységes Pedagógiai szakszolgálat működtetése (1993. évi LXXIX. tv. 87.§ /1)”
törlésre kerül.

17. A Megállapodás 1. számú Mellékletének I. / 1. pontja az alábbi alponttal egészül
ki:
„Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 64 §,
65 §, 65/C §)”

A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal
hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, kilenc oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. december 21.
Záradék:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 5/2012. számú
módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 218/2012.
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(XII.21.) számú határozatával fogadta el.
Szarvas, 2012. december 21.

…………………………………..
Dr. Skorka András
Irodavezető

Települési önkormányzat Képviselő- testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Örménykút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi
határozataik alapján a tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodás 2012. december 21. napján elfogadott 5/2012. számú módosítását aláírásával
látta el:
Kelt:............................... 2013............................
2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Sinka Imre
dr. Olasz Imréné dr
Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Önkormányzata
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Kelt:............................

Molnár József

Kasíkné Csík

polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség

Kelt:............................... 2013............................
2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Várfi András
dr. Csorba Csaba
Bence
polgármester
jegyző
körjegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Önkormányzata

Kelt:............................... 2013............................
2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Brlás János
Zsindely Ferencné
Ferencné
polgármester
körjegyző
Kardos Község Önkormányzata
Önkormányzata

Kelt:............................... 2013............................
2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Szakács Jánosné
Miskó Bence
János
polgármester
körjegyző
jegyző
Örménykút Község Önkormányzata

Kelt:............................

Petényi Szilárdné
polgármester
Hunya Község

Kelt:............................

Dankó Béla

Zsindely

polgármester
Kondoros Nagyközség

körjegyző

Kelt:............................

Babák Mihály

dr. Melis

polgármester
Szarvas Város Önkormányzata

Kelt:............................... 2013......................
....................................................................
Brlás János
dr. Skorka András
elnök
kistérségi irodavezető
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
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Miskó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. január 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozatával
rendelkezett az oktatási vagyon működtetéséről. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74.§ (4)
bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola
kivételével az illetékességi területén a saját tulajdonában álló a köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, saját forrásainak terhére. A működtetési kötelezettség alól az
önkormányzat felmentést kérhet gazdasági helyzetére és jövedelemtermelő képességére hivatkozással. Az
adatszolgáltatásunk alapján a megadását nem tartotta indokoltnak a döntéshozó és a működtetésért éves szinten
151.248.000. Ft összegű hozzájárulást kért. A havi mértéke 12.604.000. Ft. melynek mértékét 2015. augusztusában
lehetett volna felülvizsgálni. A döntést tárcaközi bizottság hozta meg, mely 6 tagból állt tagjait a köznevelésért
felelős, az államháztartásért felelős, valamint az önkormányzatokért felelős miniszterek egyenlő arányban
delegálták. A Klébelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása szerint a dologi kiadások, az épület
karbantartásának, felújításának költségei terhelik a működtető önkormányzatot. A nemzeti köznevelésről szóló tv. a
működtetési feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:
“76. § 147 (1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény
keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos
köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető
köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban
a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető
feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni,
karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai
berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladatellátáshoz szükséges eszközöket. “
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII.[1] tv. 4. §-a szerint 2013. január 1-vel az oktatási intézmény a Központba történő beolvadással
állami fenntartásba kerül. Az intézmény jogutódja a tankerületi központ. Amennyiben a törvény rendelkezéseinek
megfelelően az intézmény működtetéséről az önkormányzat gondoskodik, úgy a működtetéssel kapcsolatos jogok
és kötelezettségek tekintetében jogutódnak az önkormányzatot kell tekinteni, mely a tv. 6.§ (5) bekezdése
tekintetében a feladatok ellátásáról vagy önkormányzati költségvetési intézmény, vagy gazdasági társaság útján
gondoskodik.
A Képviselő-testület a 661/2012.(XII.12.) Gye.Kt. sz. határozatával a feladat ellátásával az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Nonprofit Kft-t bízta meg. A Kft a működtetéssel járó feladatok
megszervezését megkezdte. A Képviselő-testület döntéséről a feladat ellátását végző dolgozók kiértesítése
megtörtént. A dolgozók szóban és írásban is kaptak tájékoztatást. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 25/A. § (8) alapján a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot közvetlen befolyása alatt álló gazdasági
társaság utódszervezete részére adja át, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, úgy a
közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik és a megszűnést követő nappal az új munkáltatónál
munkaviszony létesül. A dolgozókat a munkáltató személyében bekövetkező változásról annak időpontjáról, okáról,
a közalkalmazottat érintő jogi gazdasági és szociális körülményről 30 nappal előzetesen tájékoztatni kell. A
tájékoztatást követő 15 napon belül nyilatkozik a munkáltatónak, hogy a tovább foglalkoztatásához hozzájárul.
Amennyiben a dolgozó a tovább foglalkoztatáshoz nem járul hozzá, úgy a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik és
részére Kjt 25/A.§ (6) bekezdése szerint végkielégítést kell fizetni. A jogviszony átalakulásának az időpontja 2013.
február 11. A jelen információnk szerint (a tájékoztató készítéséig a nyilatkozattételi határidő nem járt le) eddig egy
fő nem fogadta el a felkínált munkalehetőséget.
A 2013. évi költségvetési tv. támogatást biztosít az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési feladatok
ellátásához. Az étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A feladatalapú finanszírozáshoz kapcsolódó
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költségek megfelelő kezelésének, a térítési díjak, és a kötelező önkormányzati feladatellátás teljesítése érdekében a
konyhai dolgozók a Városi Gondozási Központ foglalkoztatotti állományába kerültek 2013. január 14-től.
Közszolgálati jogviszonyuk tartalmában változás nem következett be. Az Mt. 36-37.§-ban meghatározott átszállás
jogintézménye alapján a dolgozók a szükséges tájékoztatást szóban és írásban is megkapták.
Összegezve a fentieket a településen az oktatási feladatok átadása az állam részére megtörtént, a működéssel
kapcsolatos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§-ban meghatározott működtetési feladatok
ellátásáról a Képviselő-testület a 2006. évi IV. tv. alapján kiadott utasításnak megfelelően a testület kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark nonprofit Kft. gondoskodik. A feladatellátás során biztosítja a társulás által alapított és
fenntartott óvoda, valamint városi könyvtár karbantartási feladatainak ellátását. A speciális működési feltételek miatt
nem érintette az átszervezés közművelődési intézményt. Ennek megfelelően a Kft. 23 fő továbbfoglalkoztatásáról
gondoskodik 2013 február 11-től.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos létszám (12 fő) tovább foglalkoztatásáról a Városi Gondozási Központ
gondoskodik 2013. január 14-től. A gazdaságvezetők (3 fő) nem önkormányzati feladatellátási területen dolgoznak
tovább. További egy fő gazdasági feladatot ellátó dolgozó nem az önkormányzati feladatellátásban vesz részt, a
tankerületi központban lát el feladatot, esetükben áthelyezéssel kerülnek az új munkaterületükre. Egy gazdasági
dolgozó jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg. Az átszervezés pénzügyi hatásának pontos kiszámítására a
dolgozói nyilatkozatok megismerését követően kerülhet sor. Jelen ismereteink szerint a tájékoztató készítésekor
éves szinten (12 hónapra számítva) jelentkező megtakarítás összege eléri a 20 millió Ft-ot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentésem elfogadására.
[1] Az Országgyűlés 2012. november 26-án fogadta el, hatályos 2012. december 8-tól

Döntési javaslat
"A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. sz. határozat
végrehajtására adott jelentést elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Dolgozó neve:
Lakcíme:
Tárgy: Munkáltatói tájékoztatás
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
36-37. § alapján

A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 36-37. §-ban
előirt kötelezettsége alapján tájékoztatom,
hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről (továbbiakban: törvény) 7. § (5)-(6)
bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt.
határozatában döntött az intézmény működtetéséről, ezért, 2013. január 1-jével a munkáltató
személyében változás következik be.

A változás időpontja: 2013. január 1.
A változás oka: törvényi előírás
Az átvevő munkáltató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A munkáltatói jogok gyakorlója: Várfi András polgármester
Az átvevő munkáltató címe, elérhetősége: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

A Munkavállaló közalkalmazotti státusza, besorolása, munkaideje, munkaköri leírása, valamint a
munkavégzés helye az átadás időpontjában változatlan. A személyi anyag 2012. dec. 31-ig átadásra
kerül.

...................................................
Átvevő munkáltató
A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

................................................
Munkavállaló

Kelt: Gyomaendrőd, 2012. év december hónap 14. nap

…………………………………
Átadó munkáltató

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel.: (66) 386-122, Fax: (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: VI.
Ügyintéző: Lévai

/2013.

Tárgy: Munkáltatói tájékoztató

……………………
5500 Gyomaendrőd
…………….. út …..
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
Az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
25/A. § (2) – (3), 25/B. § alapján

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt.
határozatában döntött, hogy az oktatási vagyon működtetéséről gondoskodik. A közfeladat
ellátásáról a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Zöldpark Nonprofit Kft. gondoskodik.
Ennek értelmében az Ön közalkalmazotti jogviszonya 2013. február 11. napjától a Kjt. 25/A. § (8)
bekezdése alapján munkaviszonnyá alakul át.
Az átadást követően a foglalkoztatást az átvevő Zöldpark Nonprofit Kft. biztosítja.
Ügyvezető: Fekete József
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
A munkaszerződés megkötésekor a közalkalmazotti illetménye és egyéb járandóságai változatlanok
maradnak. Az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét az átvevő
munkáltató úgy tekinti, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
Az átadás időpontjában munkaköre változatlan marad.
A tájékoztatást követően a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell az átadó munkáltatónak
nyilatkoznia arról, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e.
Ha az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekintetni, mintha nem járult volna hozzá a
további foglalkoztatásához.
Kelt: Gyomaendrőd, 2013. év január hónap 9. nap

…………………………………………
Átadó munkáltató
A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

Átvétel napja: 2013. 01. …….

................................................
Munkavállaló

Nyilatkozat

Alulírott …………………….. nyilatkozom, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft. –nél felajánlott
munkaviszonyt, változatlan feltételek mellett
elvállalom

nem vállalom el

Gyomaendrőd, 2013. január ……..

……………………………….
aláírás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Üi.sz.:

Tárgy:

VI. 55-1/2012.

Munkáltatói tájékoztatás

5502 Gyomaendrőd
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
36-37. § alapján
A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 36-37. §-ban
előirt kötelezettség alapján tájékoztatom, hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.
Az oktatási intézmények működtetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladata.
A feladatellátás egységesítése érdekében 2013. január 14. napjával az Ön munkáltatójának
személyében változás következik be.
Az átvevő munkáltató: Térségi Szociális Gondozási Központ
A munkáltatói jogok gyakorlója: Mraucsik Lajosné
Az átvevő munkáltató címe, elérhetősége: Térségi Szociális Gondozási Központ
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
A Térségi Szociális Gondozási Központ a következő telephelyeken végez munkát:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 43.
Békés M. Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
A Munkavállaló közalkalmazotti státusza, besorolása, munkaideje, munkaköre, az átadás
időpontjában változatlan.
Kelt: Gyomaendrőd, 2013. év január hónap 10. nap

...................................................
Átvevő munkáltató

…………………………………
Átadó munkáltató

A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

................................................
Munkavállaló

