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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a.)
pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata (gyermekvállalás)
2. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata (használatba vételi engedély)
3. A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24. C. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
4. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. február 14.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2013. február 14-i ülésén tárgyalta a Térségi Szociális
Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak módosítását, meghatározta a 2013. március 01. napjával
fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1.
napjával életbe lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül
meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a tavalyi eljárási rendnek megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rendeletén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott térítési díjak.
Indokolás
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2013. március 01. napjával bevezetésre kerülő
intézményi térítési díj és nyersanyagnorma.
Kockázatelemzés:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor az intézményi térítési díjak
összegének meghatározása. A fenntartó a fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül, a fogyatékos személyek
nappali ellátása étkezéssel esetében élt az önkormányzati kompenzáció lehetőségével. Ebben az esetben nő az
intézmény önkormányzati támogatása, azonban ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított térítési díjak
bevezetésére kerülne sor, akkor az, az adott szolgáltatás megszüntetését okozná.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek
megvitatni, és elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) Aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. február
Várfi András s. k.

Dr. Csorba Csaba s. k.
2

polgármester

jegyző

1. melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez
Intézménynél alkalmazott nyersanyag normák
A
B
C
D
E
F
1 Intézménynél alkalmazott
Reggeli Tízórai
Ebéd Uzsonna Vacsora
nyersanyag normák (nettó
áron)
2 Bölcsőde
0
0
90
0
3 Óvoda 3-6 éves
55,55,138,40,4 Általános iskola alsó tagozat 755,60,170,60,10 éves
5 Általános iskola felső tagozat
60,70,180,80,11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
100,192,7 Idősellátás
140,275,2. melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez
Térítési díjak szolgáltatásonként
A
B
C
1 Ellátási forma
1993. évi III. tv Önkormányzati
szerint
kompenzáció
számított
intézményi
térítési díjak
2013. évre
2 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS
FELADATAI
3 Szociális étkeztetés
335,-+90,-(ÁFA)
4 Szociális étkeztetés kiszállítási díja
100,-5 Házi segítségnyújtás
405,-6 Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
50,-7 Fogyatékos személyek nappali intézményi
125,75,ellátása étkezés nélkül
8 Fogyatékos személyek nappali intézményi
550,75,ellátása étkezéssel
9 SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI
ELHELYEZÉS
10 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 8.
11 - Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő
2.290,-ellátás
68.700,-12 - Demens ellátottak részére
2.290,-68.700,-- 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos
2.750,-13 szoba
82.500,-- 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos
2.750,-14 szoba demens ellátottak részére
82.500,-Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u.
2.290,-15 2-6.
68.700,-- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
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G
Kollégium
étkezés
összesen

0
95,95,-

0
383,440,-

H
Háromszori
étkezés
összesen
90
233,290,-

100,-

490,-

330,-

142,175,-

434,-

192,590,-

D
2013. évi
intézményi
térítési díjak

E
Szolgáltatási
egység

335,-+90,(ÁFA)
100,405,50,50,-

Ft/adag

475,-

Ft/nap

2.290,68.700,2.290,68.700,2.750,82.500,2.750,82.500,2.290,68.700,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

Ft/nap
Ft/óra
Ft/nap
Ft/nap

16
17 - Személyi segítés Szociálisan rászorultak
235,-235,részére
18 - Szállítás Szociálisan rászorultak részére
90,-930,19 - Személyi segítés Szociálisan nem
400,-400,rászorultak részére
20 - Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I. 30.) Gye.
150,-150,Kt. rend. 12/A § alapján
21 Vendégétkezés térítési díja: az igénybevett szolgáltatás nyersanyagnormája + rezsi költség + ÁFA

Ft/óra
Ft//km
Ft/óra
Ft/km

Döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 29-i ülésén tárgyalta az ifjúsággal
kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek módosítását, s azt
a döntési javaslatot fogadta el, hogy 2012. január elsejétől a pályázati és elszámolási eljárásokban kötelezővé teszi
az elektronikus kapcsolattartást.
A rendeletek gyakorlati hatályosulása érdekében a pályázó szervezetek, közreműködő intézményeink munkatársai,
illetve a szervezetek könyvelői részére 2011. december 15-én egy részletes tájékoztató előadást szerveztünk, ahol
bemutatásra került a pályázatok benyújtási és elszámolási eljárásának menete az elektronikus rendszeren keresztül.
Ennek szükségességét az adta, hogy a 2011. évi pályázatok elszámolását 2011. december 31. napjáig még
papíralapon is be lehetett nyújtani, de a rendeletek hatályba lépését követően 2012. január 1. után már csak
elektronikus úton volt lehetőség a pályázatok elszámolására és benyújtására. A közvetlen személyes találkozó
mellett levélben és a honlapunkon is folyamatosan informáltuk az érintetteket.
A jó előkészítés eredményeként a 49 elszámolásra kötelezettből 27 szervezet élt az elektronikus elszámolás
lehetőségével. 2012. márciusában az 2012-es pályázatokat és ez év januárjában azok elszámolását is
elektronikusan végezték az igénylők, illetve kedvezményezettek. Általános megállapítás volt, hogy az új elszámolási
rend technikai nehézséget nem okozott sem a pályázóknak sem pedig a pályázatkezelő szervezetnek.
A 2011-es rendeletek módosítások azonban nem érintették a Környezetvédelmi Alapból igényelhető támogatások
pályázati rendszerének korszerűsítését. Attől függetlenül, hogy 2012-ben nem tervezett az önkormányzat ilyen célú
alap képzését mégis célszerűnek tartottuk jogszabályi szinten rendezni e területet is. Ezért tavaly februárban a 2011.
november 29-i ülés 5. napirendjének előterjesztésében foglalt elvek és szabályozási szempontok szerint
benyújtottuk a környezetvédelmi alapról szóló rendelet módosítását. Akkor a tárgykörben érintett bizottság
javaslatára e kérdést levette napirenedről a Képviselő-testület azzal, hogy addig nem módosítja a rendeletet, amíg
ismét nem lesz pályázható forrás a költségvetésben.
A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet 6. § (11) bekezdése ismét előirányoz forrást a Környezetvédelmi
Alapra. E körülményre tekintettel ismét beterjesztjük a Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítását az
elmúlt évi tartalommal. Javasoljuk továbbá, hogy az Ifjúsági Alapot, a Civil Alapot és a Sport Alapot szabályozó
rendeletek azon mellékletei is módosításra kerüljenek amelyek szabályozzák a támogatási megállapodás-tervezet
tartalmát.

../2013. (..) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban:
Ör.) 7. §-a kiegészül a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
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képviseletében eljárót.”
2. § (1) Az Ör. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) A támogatás folyósítása a 4. melléklet szerinti támogatási szerződés alapján történik."
3. § (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A sportról 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3.
melléklete lép.
(4) Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
helyébe a rendelet 4. mellékelte lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati
rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a
Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi
Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil
szervezeteknek, a 20….. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a
felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot
nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
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Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.
2. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló …….. önkormányzati
rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 2013. évi
Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
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2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő
15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
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5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó
nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül
tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.
3. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
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Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ….. önkormányzati rendelet
….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a közművelődésről
szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20…..
évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20… január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
11

4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének,
postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják
egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
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kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.
4. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ……… önkormányzati
rendelet 6. § (4) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet Ifjúsági Alap pályázati
rendszerét szabályozó 5. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …………. Gye. Kt. határozatával
elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil
szervezeteknek, a 20….. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be,
a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
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3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyosításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
…………………… A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó
nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül
tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság szakmai
véleménye, hogy indokolt és szükséges a rendelet módosítása annak
érdekében, hogy mindegyik támogatás alap tekintetében kozisztens és
átlátható szabályok legyenek és a költségekkel való takarékosság érdekében
kötelező elem legyen az elektronikus pályázási technológia.
Ezt a szabályt annak ellenére meg kell hozni, hogy jelenleg nincs pályázható
keretösszeg, illetve éppen azért kell most a módosítást megalkotni, hogy
amennyiben megnyílik a pályázási lehetőség, úgy ennek ne legyen se jogi, se
formai, se technikai akadálya.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a módosítást
csak akkor javasolja megalkotni, ha lesz pályázható keretösszeg a
költségvetésben.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság (ÜOKEB) javasolja a Környezetvédelmi
Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítását a tervezetben foglalt tartalommal.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Márjalaki József
kompenzációs listás önkormányzati képviselő, Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésről szóló 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 6. § (4), (7) és (10) bekezdésében biztosított előirányzatok terhére
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Ifjúsági Alapra nyílt,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
és a
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
pályázati felhívást tett közzé 88/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatban foglalt feltételekkel. Ezen túl elfogadta a
nyilvános pályázatok Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési
feltételeket is.
A 2012. évi költségvetési rendelet a pályázati alapok pályázható keretén túl céljelleggel kötött kereteket is biztosított
közművelődési, turisztikai és sport feladatokra.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az
elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok és
mellékletei eredetben a Titkárságon tekinthetők meg. A pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai
(PDF) a képviselőknek és bizottsági tagoknak megküldött emailben elhelyezett linkről tölthetők le. A pénzügyi
bizonylatok számviteli ellenőrzése még nem történt meg.
A támogatásban érintett szervezetek:
Civil Alap (meghívásos)
1. Hallható Hang Alapítvány
2. Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
3. HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
4. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
5. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
6. Kultúrális Egyesület, Színfolt Mazsorett Csoport
7. „Suttyomba” a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
9. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
10. Honismereti Alapítvány (Kötött)
11. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (Kötött)
Ifjúsági Alap
1. Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
2. RÓZSAHEGYI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Sport Alap
1. Körös Kézilabda Klub Egyesület
2. Gyomaendrődi Futball Club
3. Gyomaendrődi Judo Klub
4. KÖRÖS KAJAK SE
5. Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
6. Gyomaendrődi Gyermeklebdarúgó Egyesület
7. Kner Tánc,- Sport Egyesület
8. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép és Szakmunkásképző Iskola DSE
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10. Székely Mihály Modellező és Sportklub
11. Sánc Röplabda Sportclub
12. RUMBA Táncsport Egyesület
13. Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
14. Gyomaendrődi Futball Club (Kötött)
Egyéb támogatások
1. Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület (kötött)
2. Rákóczi Szövetség
Nagyné Perjési Anikó képviselői tiszteletdíj felajánlásból nyújtott támogatások
1. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
2. Körös Kajak SE
3. Kulturális Egyesület Komédiás Köre
Az elszámolások során tapasztalatként merült fel, hogy a pályázó szervezetek egy része nem fordított elég figyelmet
az elszámolás szabályszerűségére. Nem ismerték vagy nem alkalmazták a Pályázati útmutatóban foglalt
szabályokat.
a) Rossz pályázati azonosítót adtak meg ezért a bizonylat gépi feldolgozása meghiúsult s csak a javítást követően
lehetett befejezni.
b) Hiányoztak pénzügyi bizonylatok amelyeket pótoltatni kellett
c) Elszámoltak a pályázati kiírás szerint nem elszámolható kölségeket is. Pl. könyvelési, kommunikációs, irodai és
egyéb nem szakmai jellegű költséget is.
d) Késve érkezett be az elszámolás
A kötött alapból nyújtott támogatások elszámolása jelenleg hagyományos módon történik. A pályázatok és
támogatások nyomonkövethetősége érdekében célszerű lenne kötelező jelleggel előírni az elektronikus utat a
támogatási igény és az elszámolás benyújtására is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1) Az Ügyrendi Bizottság a 3) pontban foglalt szervezetek közül az általa támogatásban részesített egyesületek
záróbeszámolóit előzetesen elfogadja, illetve más bizottság és a Képviselő-testület által támogatott szervezetek
záróbeszámolóit feltételesen elfogadára javasolja.
2) Javasolja, hogy a záróbeszámoló csak akkor váljon lezárt megjelöléssel elfogadottnak, amennyiben a
beszámolóhoz benyújtott számviteli bizonylatok pénzügyi ellenőrzése kifogást nem emel. A kifogással érintett
beszámolókat benyújtott szervezetek addig nem részesíthetők önkormányzati támogatásban amíg a benyújtott
hiánypótlásuk elfogadásra nem kerül.
3) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek.
Civil Alap (meghívásos)
1. Hallható Hang Alapítvány
2. Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
3. HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
4. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
5. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
6. Kultúrális Egyesület, Színfolt Mazsorett Csoport
7. „Suttyomba” a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
9. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
10. Honismereti Alapítvány (Kötött)
11. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (Kötött)
Ifjúsági Alap
1. Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
17

2. RÓZSAHEGYI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Sport Alap
1. Körös Kézilabda Klub Egyesület
2. Gyomaendrődi Futball Club
3. Gyomaendrődi Judo Klub
4. KÖRÖS KAJAK SE
5. Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
6. Gyomaendrődi Gyermeklebdarúgó Egyesület
7. Kner Tánc,- Sport Egyesület
8. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép és Szakmunkásképző Iskola DSE
10. Székely Mihály Modellező és Sportklub
11. Sánc Röplabda Sportclub
12. RUMBA Táncsport Egyesület
13. Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
14. Gyomaendrődi Futball Club (Kötött)
Egyéb támogatások
1. Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület (kötött)
2. Rákóczi Szövetség
Nagyné perjési Anikó képviselői tiszteletdíj felajánlásból nyújtott támogatások
1. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
2. Körös Kajak SE
3. Kulturális Egyesület Komédiás Köre
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Selyem Úti Óvodáért
Alapítvány
Képviseli: Szabó Istvánné
Pályázat azon.: IFJ-001-12

Projekt
időtartama

2012-05-23-tól
2012-05-23-ig

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

200

Az óvodáskorú gyermekek
65000
65000
egészséges
életmódszemléletének
kialakítása, játékos sport
rendezvénnyel,
megismertetve a
gyermekeket az együtt
játszás örömének
élményével.
Szakmai beszámoló: Az OVI-OLIMPIA megrendezésére ebben az évben is a kihívás napján 2012. május 23-án került sor. Nagyon
örültünk, hogy a város minden óvódáját, a hunyai és a csárdaszállási óvodákat is köszönthewttük rendezvényünkön. Az óvodák
színvonalas tornabemutatóval készültek. A tornabemutató után került sor a futó versenyre. A gyermekek szívvel-lélekkel
küzdöttek a győzelemért. A futó verseny után minden résztvevőt igen finom tízóraival vendégeltünk meg. A kis pihenő után
nagyon vidám hangulatban folytatódott a sportnap. Kezdődött a csapatverseny. Közös csapatot alkotott felnőtt és gyermek.
Együtt versenyzet, egy csapatban az óvodás és az óvónéni. Nagy sikere volt a csapatversenynek. Ezt követően eredmény hirdetés
következett, majd minden résztvevőnek kiosztottunk egy-egy labdát, hogy otthon is folytassák a játékot. Ahhoz, hogy ebben az
évben is megtudtuk rendezni az OVI-OLIMPIÁT az Ifjúsági Alapból juttatott támogatáson kívül más támogatót is sikerült
bevonnunk. Köszönjük a támogatást.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

RÓZSAHEGYI ISKOLA
2012-01-01-tól
9
Testvériskolai
50000
50000
DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
2012-12-31-ig
diákcsereprogram
Képviseli: FARKAS
megvalósítása, a sikeres
ZOLTÁNNÉ
angol nyelvvizsát tett
Pályázat azon.: IFJ-003-12
tanulók jutalmazása.
Szakmai beszámoló: A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium terstvériskolai kapcsolatot ápol Pilzno egyik
iskolájával. E kapcsolat keretében évente két alkalommal ellátogatnak egymáshoz az iskolák küldöttségei (6 diák és 3 felnőtt). A
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Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

Hallható Hang Alapítvány
2012-03-31-tól
300
A Hallható Hang Alapítvány
100000
100000
Képviseli: Bárkainé Szmola
2012-12-30-ig
kulturális programjainak
Andrea
támogatása
Pályázat azon.: CIV-001-12
Szakmai beszámoló: A Hallható Hang Alapítvány 1998-ban alakult a gyomaendrődi Városi Zene- és Művészeti Iskola tanárainak
kezdeményezésére. Az alapítvány 2012. január 24-től közhasznú alapítványként, kibővült feladatokkal kíván részt venni
Gyomaendrőd város kulturális életében.Az alapítvány clja a zenei és művészeti tevékenység támogatása és a kulturáális örökség
megóvása, a szociálisan rászoruló gyermekek és fiatal felnőttek minél szélesebb körben való tehetséggondozása.A Hallható Hang
Alapítvány által megrendezett nyolc művészeti programból kettő rendezvényt tudtunk az elnyert pályázatból finanszírozni:1.
Március 31-én Tavaszi zsongás címmel tartottuk jótékonysági koncertünket. Célunk volt Gyomaendrőd város sokszínű zenei
életének bemutatása, volt zenetanárainkkal és növendékeinkkel való kapcsolattartás, kötődés kialakítása Gyomaendrőd
városához. A koncertet telt házzal tudtuk megrendezni a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási
Egységének ebédlőjében.Elkészült a mobil színpadunk, amit a későbbiekben is tudunk használni.Mobil színpad: 37 530
FtHangosítás, világítás költsége: 28 920 Ft.2. Alapítványunk részt vett az április 30-án és május 1-jént megrendezésre kerülő Sajtés Túrófesztiválon, ahol szórakoztató zenés műsorokat adtunk elő, valamint arcfestést és kézműves foglalkozásokat szerveztünk,
ahol a gyerekek újrahasznosított alapanyagokból készítettek dísztárgyakat.Arcfestékek, csillámporok: 33 550 Ft
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért Alapítvány
Képviseli: Gombkötő
Frigyesné
Pályázat azon.: CIV-002-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

180

Óvodás és kiskolás korú
100000
100000
gyermekek társastánc
alapképzése, bemutatkozási
lehetőségek biztosítása, a
fellépésekhez gyakorlási
lehetőség és fellépő
kosztüm biztosítása
Szakmai beszámoló: Gyomaendrődön a társastánc tanítás több mint 40 éves múltra tekint vissza. Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért Alapítvány 20 éve támogatja a fiatalok társastánc alapképzésének megszervezését, a tehetséges fiatalok
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tanításának és továbbképzésének lehetővé tételét.Az alapítványunk évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az óvodás és
kisiskolás gyermekekek már egészen kicsi korban elsajátítsák a gyermektáncok mellett a klasszikus társastánc alapokat is.2012ben ismét közel hatvan gyermek részesült ezen ismeretek megszerzéséhez szükséges képzésben. Részükre számos alkalommal
szerveztünk fellépéseket és bemutatkozási lehetőségeket.A gyermek táncosok több kiemelt városi rendezvényen vettek részt, így
a Gyomaendrőd 30 éves program mellett a Sajt- és Túrófesztiválon, a Városi Gyermeknapon és a Halfőző versenyen. Ezen túl
közreműködtek a patinás Rumba Táncklub gálaműsorain, ami egyúttal a gyermek tánciskolák fél- és évzáró bemutatója is volt.
Nagy sikerrel léptek fel még a gyermekek a Rumba Táncklub 40 éves jubileumának rendezvényén, illetve több más kisebb
eseményen is.A Civil alapból elnyert támogatásból a gyakorlásokhoz terembért fizettünk, illetve új fellépő kosztümöt is
varrattunk az óvodás táncosoknak.Az alapítvány kuratóriuma ez úton köszöni meg a gyermekek nevében a támogatást.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET
Képviseli: JENEI LÁSZLÓ
Pályázat azon.: CIV-003-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig
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Elsősorban halételek
250000
264256
Igen Igen Igen
népszerűsítése
főzőversenyeken,
fesztíválokon, valamint
hagyományos és korszerű
halételek receptjeinek
nyomtatott formában
terjesztése. Továbbá
Gyomaendrőd város
természeti, kultúrális,
túrisztikai értékeinek
megismertetése
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2012-es évben, megalakúlása óta a legeredményesebb évet zárta! Az anyagi lehetősegeink
függvényében előzetesen 11 rendezvényen való részvételünket terveztük, de &quot;csak&quot; 9 rendezvényen tudtunk részt
venni. Nem mentünk el 2 Tatai rendezvényre, a Zrt felszámolása miatti bizonytalan helyzet miatt, a Tatai Vadlúd Sokadalom
november végi rendezvény részvételével járó anyagi kockázatát nem tudtuk felvállalni. Néhány korábbi támogatónk részben
gazdasági nehézségei -pld. felszámolás, stb- miatt ígéretétől visszatáncolt. Mitegy 120 000 Ft tervezett támogatástól estünk
el.Tagjaink mindegyike bekapcsolódott a rendezvények előkészítésének, lebonyolítási munkálataiba, családtagjaik egy része
szintén. Mintegy 20 új tablónk készült el, jelentősen nőtt a városunkat is bemutató tablók száma. Elkészült 2 000 db szines
ételrecept nyomtatvány is, melyeknek nagy sikere volt a rendezvényeken. Elkészültek a tagjaink egységes megjelenését biztosító
Gyomaendrődi és egyesületi emblémával ellátott pólók is. Tervezett mindhárom helyi rendezvényen részvt vettünk: Sajt és
Túrófesztíválon bemutató főzést és kostolót tartottunk, a X. Bogrács Napi rendezvényen 3 féle ételt főztünk, különdíjat kaptunk,

a III. Pünkösdi Bográcsos főzőversenyen elnyeretük a vándorserleget. Részt vettünk a Békéscsabai Sörfesztíválon.A Karcagi
Bírkafőző Fesztíválon ezüstérmet nyertünk, hasonlóan a Szarvasi Halas Napokhoz. A Nemzetközi Halfőző Versenyen 3 féle ételt
főztünk, mindegyik arany minősítést kapott, II. és III. helyezést értünk el. Legnagyobb sikerünket Győrben értük el, ahol
kategória elsőség mellett ismét elnyertem az &quot;Ország Legjobb Halfőzője&quot; címet és a vándorserleget. Szezonunkat
októberben a Hortobágyi Lehalászási Ünnepen és halfőző versennyel zártuk, ahol csapatunk a II. helyezést érte el.Összesen 5-600
fő kóstolhatott ételeinkből. A rendezők tájékoztatása alapján 40 000 fő résztvevő ismerkedhetett meg munkánkkal, tablóinkon
keresztül városunkkal,még többen a felvett TV riportokból.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Kulturális Egyesület
2012-06-24-tól
38
A 21 éves Gyomaendrődért
100000
100000
Komédiás Kör
2012-06-29-ig
emlékéremmel kitüntetett
Képviseli: Hajdú László
Komédiás Kör működése és
Pályázat azon.: CIV-004-12
életben tartása
Szakmai beszámoló: A XIX. Országos Diákszínjátszó Tábor egy hétig tartó gyakorlati képzése a legintenzívebb motiváció a
diákszínjátszóinknak. A csoportvezető tanárok, különböző művészeti iskolák pedagógusai napi 12 órában dráma- és színjátékot,
beszédművelést, mozgásgyakorlatot, vers- és prózamondást oktatnak. Az utolsó nap estéjén a szülőknek, ismerősöknek egy
gálaesttel kedveskednek.Színhelye: az Ifjúsági és Sporttábor (Vidovszky u. 11.).A helyi színjátékosok mellett békésiek,
kecskemétiek, budapestiek és győriek is kedvelik a gyomaendrődi tábor programját.A középiskolából &quot;kinőttek&quot; is
rendszeresen 2-3 napra ellátogatnak, mert megszerették városunk környezetét, hangulatát.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

5.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2012-01-01-tól
Kamarakórus Alapítvány
2012-12-31-ig
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó
Pályázat azon.: CIV-005-12

Igen Igen Igen

30

Gyomaendrőd város idén
100000
120943
volt 30 éves. Pályázatunk
célja volt, hogy a
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány is
kapcsolódjon programjaival
a jubileumi
rendezvénysorozathoz.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Zenebarárok Kamarakórus Alapítvány alapítása óta őrzi a kórus szellemiségét: a zene
szeretetét, a magas színvonalú munka igényét és a barátságot. Az elmúlt években több hazai és külföldi kórussal alakított ki
baráti kapcsolatot, melyek jelentős mértékben kiszélesítették az eddig szinte csak a városi rendezvényekre korlátozódó

fellépések lehetőségét. Jelen pályázati forrás segítségével igyekeztünk a kóruséneklés társadalmi presztízsének,
közönségkapcsolatainak támogatását erősíteni, valamint programjainkkal kapcsolódni a város jubileumi rendezvénysorozatához.
A pályázat időintervallumában a számos városi, illetve az egyház által szervezett rendezvényen való részvételünk mellett
elutaztunk Gyomaendrőd németországi testvérvárosába, Schöneckbe, ahol a több éves hagyománynak megfelelően közös
koncertet adtunk a város vegyeskarával.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus a pályázati időszakra vonatkozó programjai,
fellépései:1) 2012. május 01. - fellépés a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon2) 2012. május 27. - közreműködés a Hősök Napja
alkalmából rendezett ünnepi műsorban3) 2012. június 28. - 2012. július 01. - részvétel a schönecki Junger Chor Intonation
vegyeskar által szervezett koncerten4) 2012. augusztus 17. - közreműködés az V. Gyomaendrődiek Világtalálkozójának megnyitó
ünnepségében5) 2012. október 13. - a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny rendezése a Városháza dísztermében6)
2012.november 04. - közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom Imre napi szentmiséjén7) 2012. december 22. karácsonyi koncert szervezése az endrődi Szent Imre katolikus templombanA kórus mind szélesebb körben való működése, más
hazai és külföldi kórusokkal történő kapcsolatok kialakítása, a velük való közös programok szervezése kiemelt jelentősséggel bír
abban, hogy a kórus erősítse az zene - mint az egyetemes kultúra hordozója - szeretetét.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

Kultúrális Egyesület, Színfolt 2012-01-01-tól
48
Versenyre való felkészülés,
250000
342730
Mazsorett Csoport
2012-12-31-ig
elutazás, versenyen való
Képviseli: Hunya Jolán
részvétel, tagdíj,
Pályázat azon.: CIV-006-12
regisztrációs díj...
Szakmai beszámoló: A Színfol Mazsorett Csoport az idei évben két nagy versenyre készült: az első május 30. 31. június 1.
Vértesszőlősön a Magyar Majorette Bajnokság, a másik egy nemzetközi verseny: a Grand Prix, Siófokon.Mindkét versenyen
dobogós helyezéseket ért el az együttes. Az országos versenyen: harmadik és negyedik helyezéseket szereztek, a nemzetközi
megmérettetésen pedig két első, második, harmadik és negyedik helyek születtek - miniformáció, páros és szóló kategóriában
egyaránt. Továbbra is folyamatos cél a kezdő mazsorett táncosok felzárkóztatása, a meglevő táncosok differenciált
foglalkoztatása képességeik szerint. A csoport fennállásának november 17-én volt a 18. évfordulója, amelyet egy gálaműsor
keretében ünnepeltek meg, ahol fellépett az együttes valamennyi táncosa.
Belső ellenőr megállapításai:
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7.

„Suttyomba” a Viharsarok
Népi Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú
Alapítvány

Igen Igen Igen

2012-06-23-tól
2012-06-23-ig

600

Népművészeti
programsorozat
megvalósítása
Gyomaendrődön

150000

174000

Képviseli: Szujó Zsolt
Pályázat azon.: CIV-007-12
Szakmai beszámoló: A megítélt Civil Alap támogatás a XI. Suttyomba Népzenei Fesztiválra került felhasználásra.A fesztivál 2012.
június 23.-án került megrendezésre, a Körösmenti Táncegyüttes 45 éves jubileumi műsorának társrendezvényeként és része volt
Gyomaendrőd város 30 éves ünnepségsorozatának.A program a Katona József Művelődési Központban zajlott.A program
leírása:Bürkös Zenekar koncertjeBerbécs Zenekar koncertjeSuttyomba Zenekar koncertjeValamint a három zenekar hajnalig tartó
táncháza.A rendezvényen több száz gyomaendrődről elszármazott táncos, helyi fiatalok és népzenét kedvelő közönség vett
részt.Úgy gondoljuk a fesztivál már hagyományosnak tekinthető Gyomaendrődön, alapítványunk idén is elérte a rendezvénnyel
célját, melyhez a Civil Alap tamágotás jelentősen hozzájárult.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Weigert László
Pályázat azon.: CIV-008-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

800

A Körösmenti Táncegyüttes
400000
406297
45 éves jubileumi műsorára
való sikeres felkészüléshez
szükséges próbák bérleti
díjaira, a rendezvény sikeres
lebonyolítása, a felmerülő
zenekari és utazási
költségek finanszírozására.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes 2012. évben is számos műsort teljesített városunkban és városunkon kívül
egyaránt, valamint társrendezőként több rendezvény lebonyolításában segítkezett. Az elmúlt év legnagyobb feladata a
Táncegyüttes 45 éves Jubileumának megszervezése és lebonyolítása volt. A több mint 150 táncos összekoordinálása, a próbák
megszervezése, a műsor összeszerkesztése, az eseményhez méltó színpadi díszlet elkészítése, mind sok feladatott adott a
vezetőknek és a táncosoknak egyaránt. A műsor megszervezésének előkészületei már az előző évben megkezdődtek. A
műsorban szereplő táncosok közel fél évet próbáltak a műsor színvonalas megvalósításához. A Jubileumi műsorra az ország
minden tájáról, valamint külföldről is érkeztek haza régi Körösmentis táncosok.A műsoron, valamint az azt követő rendezvényen
a Körösmenti Táncegyüttes színültig megtelítette a Művelődési Ház színháztermét, valamint külső udvarát. A szervezők
biztosították, hogy a külső helyszínen is látható legyen a színpadon folyó Jubileumi rendezvény. Az eseményről több
kommunikációs csatorna is beszámolt. A rendezvénnyel máltón megünnepelte fenállásának 45. évfordulóját a Körösmenti
Táncegyüttes.A Körösmenti Táncegyüttes folyamatosan újítja repertoárját, igyekszik új koreográfiákat készíteni, hogy a városi és
egyéb felkéréseknek színvonalas műsorral tudjon megfelelni. Ezek zenei anyagának hangfelvétele nagyon fontos az együttes és
csoportjainak mindennapi munkájához.
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Belső ellenőr megállapításai:

9.

OMart Kulturális Műhely
2012-01-01-tól
240
Az OMart Kulturális Műhely
100000
137185
Igen Igen Igen
Közhasznú Egyesület
2012-12-31-ig
rendezvényeinek és a
Képviseli: Molnár Albert
Tűzmenedék együttes
Pályázat azon.: CIV-009-12
fellépéseinek támogatása
Szakmai beszámoló: 2012. január 20. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Regélő fehér táltos hagyományőrző dobcsapat
előadása. Ezen az estén nyílt kiállítás Valuska Lajos bőrmunkáiból.2012. július13. Beinschrót Károly bemutatkozása. Kiállítás
Iványi Szílvia kézimunkáiból és Beinschrót Károly makettjeiből.2012. október 26. 8 éves az OMart Műhely a 7 évesTűzmenedék
együttes ünnepi verskoncertje.2012. november 23. Mahovics Tamás A magyar néptánc Békés megyében című előadása. Kiállítás
Varjú Szabolcs festményeiből és fotóiból.A Tűzmenedék együttes: 2012. április 13-14-én szerepelt az V. InternetVers Fesztiválon
Budapesten és rendhagyó irodalomórát tartott az FMH-ban Budapesten.
2012. augusztus 19-én
verskoncertet adott a gyomaendrődiek világtalálkozóján
Az OMart Műhelyben tartotta próbáit heti rendszerességgel a
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a Tűzmenedék együttes.
Belső ellenőr megállapításai:

10.

Honismereti Alapítvány
Képviseli: Ladányi Gáborné
Pályázat azon.: CIV-888-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

15

A Honismereti Alapítvány
40000
388819
Endrődi füzetek c. kiadványsorozata 9. kötetének
megjelentetése. A
megjelentetni kívánt kötet
címe: Endrőd tájszavai,
írója: Szilágyiné Német
Eszter
Szakmai beszámoló: A kötet megjelentetését 10 éves kutatómunka előzte meg, a gyűjtött anyag feldolgozása 3 évet vett
igénybe. A munkát a Honismereti Alapítvány szervezeti keretein belül Szilágyiné Német Eszter irányította. A munkában az
alapítvány kuratóriumának tagjai és önkéntesei vettek részt: adatközlők éa adatgyűjtők (400 kazettát megtöltő hangfelvétel
készült, melyet a későbbi munka során CD-re rögzítettünk); szövegszerkesztő; CD-írók; a tájszavak jelentésének értelmezői;
illusztrációk készítői:grafikusművész, fényképész,festőművész; rendszergazda. A kötetben megjelent tanulmányokat Endrőd
nyelvjárási sajátosságairól Kristóné Fábián Ilona főiskolai docens (SZTE) és Szabó József egyetemi tanár, nyelvész (SZTE) írták. A
munka szakmai tanácsadója volt N Fodor János, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének
adjunktusa.Anyagi támogatással segítette a könyv megjelentetését Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Civil Alap pályázati
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lehetőségén keresztül. A kapott támogatást ezúton is tisztelettel megköszönjük!
Belső ellenőr megállapításai:

11.

Közalapítvány Gyomaendrőd 2012-01-01-tól
Város Közgyűjteményeiért
2012-12-31-ig
Képviseli: Kóris Györgyné
Pályázat azon.: CIV-999-12

1078

Az Közalapítvány
550000
562137
kezelésében lévő Városi
Képtár működésének
biztosítása. A működéséhez
szükséges anyagok,
szolgáltatások biztosítása.
Szakmai beszámoló: A kötött felhasználású Civil Alapból történt támogatás ismertetéseA Közalapítvány a gyomaendrődi Városi
Képtár működtetője, kezelője. A mindennapi működéséhez elengedhetetlen költségek és anyagok kerültek elszámolásra. Ezen
anyagok a és szolgáltatások biztosítják a Képtár működését. Ilyen költségek a belépő jegyek készítése, riasztó rendszer
működéstetés díja, amely a drága és értékes festményeket vigyáza. A működéshez szükségesek a különböző rezsiköltségek /víz,
gáz, villany, telefon/. Irodaszer, festékpatron vétele. Az alapítvány és a Képtár működéséhez szükséges a környezet és udvar
megfelelő ápolása, hogy az ide látogató emberek máskor is betérjenek. Továbbá az egyéb költségek, szolgáltatások: könyvelési
díj /vállalkozási szerz. alapján, regisztrált mérlegképes könyvelő, aki pályázatok elszámolásában résztvett és ellenjegyzését is
megtette/, meghívók készítése, közhasznúsági jelentés megjelenése hirdetésként. Az év során felújításra került az épület belső,
melyet egy pályázatból valósítottunk meg. De a pályázati összeg nem fedezet minden költséget, így a felújítás alatt a képek
megóvását célzó csomagolást sem. Illetve a felújításhoz szükséges festékeket sem. Ezeket is ezen összegből fedeztük.
Belső ellenőr megállapításai:
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Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

Körös Kézilabda Klub
2012-01-01-tól
45
A férfi kézilabda
450000
455914
Egyesület
2012-12-31-ig
életbentartása és
Képviseli: Levente György
utánpótlás nevelés és
Pályázat azon.: SPO-001-12
versenyeztetése.
Szakmai beszámoló: A férfi felnőtcsapat a Megye I osztályban szerepel, illetve 3 tornán résztvettünk / Körös kupa, Tiszakécskei
torna, Túrkevei torna /.Utánpótlás csapatunk 4 tornán részt vett / Makói Kupa, Csorvási kupa, Szarvasi kupa, Tiszakécskei Kupa ,
valamint az amatőr fiú bajnokságon szerepelt.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Fülöp Zoltán
Pályázat azon.: SPO-002-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

140
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A labdarúgó sport
4100000
4247502
Igen Igen Igen
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
megfelelő szintű nevelése.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága
által kiírt bajnokságokban szerepelnek, egész évben rendszeresen használják a sportpályát az edzések, a bajnokságra való
felkészülés és a bajnoki mérkőzések lejátszására. Az egyesület hét korosztályos csapatot tart fenn. Az U-7, U-9, U-11 éves
korosztályos csapatokat a Gyomaendrődi GYLE biztosítja az egyesületnek. Az U-13 korosztály körzetesítve,de már szervezett
megyei bajnokságban szerepel. Az U-16 korosztály játékosai heti rendszerességgel szervezett bajnokságban szerepelnek a megye
csapataival. Az U-19, valamint a felnőtt korosztály a Békés Megyei Bajnokság I. osztályában szerepelnek. E utóbbi korosztályok
tizenhat csapatos bajnokságban játszanak őszi-tavaszi rendszerben heti rendszerességgel. A bajnokságokban történő zavartalan
szerepléshez biztosítani kell a megfelelő hátteret is, mert ezek nélkül nem lehet elérni a kitűzött célokat. Az egyesület két
sporttelepet tart fenn - Erzsébet ligeti, Népliget úti. Sporttelepeink bajnoki mérkőzésre alkalmas füves labdarúgó pályával
(mindkettő megvilágítva), salakos futópályával, salakos kézilabda pályával rendelkeznek. Kiszolgáló egységként öltözők,

zuhanyzók, klubterem, büfé áll rendelkezésre. A két sporttelep kb. 35.000 m2 zöldfelülettel rendelkezik. E területek megfelelő
szintű karbantartása, valamint az épületek éves közüzemi díjai jelentős összegekbe kerülnek a sportegyesületnek. A
sportpályáinkon helyet biztosítunk az óvodás korosztálytól az általános és középiskolák diákjai számára a sport, ezen belül is a
labdarúgás rendszeres művelésére. Lehetőséget biztosítunk még a városban működő általános és középiskolák tanulóinak a
szabadtéri testnevelési órák és a délutáni sportfoglalkozások megtartására. Az intézmények egész évben térítésmentesen
használják a sportlétesítményeket. Az egyesület pénzeszközeinek jelentős részét teszi ki a &quot;Sport alap&quot; része, ez a
támogatás elengedhetetlen a biztos működés érdekében.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

650000
654782
A 2012. évben a korábbi
Igen Igen Igen
évekhez haonlóan a verseny
és szabadidősport
lehetőségeinek
megteremtése. Kiemelkedő
eredmények elérése. Napi
szintű sportolási lehetőség
biztosítása minden
korosztály számára.
Szakmai beszámoló: A 2012. év a korábbi évekhez hasonlóan több szempontból is eredményes volt. Sportolóink ismét
remekeltek a különböző versenyeken anyagi nehézségeink és edzőterem problémáink ellenére is.A 2012. évben megvalósított
programok, tevékenységek:Versenyeredmények: Versenyzőink számos érmet szereztek a hivatalos országos versenyrendszerben
a Magyar Kupán, Országos Diákolimpián és Országos Bajnokságon. A hazai nemzetközi versenyeken is kiemelkedően teljesítettek
sportolóink.Rendezvények: Két regionális versenyt (2012.03.17. és 2012.11.24.) rendeztünk az év folyamán. Mindkét versenyen
több mint 100 sportoló vett részt. A hazai versenyzők számára remek lehetőség volt, hogy a városban még jobban
megismerhessék őket! A hagyományos 7. Gyomaendrődi Judo Gálára 2012.12.08-án került sor, ahol ismét színvonalas
mérkőzéseket láthatott a nagy létszámú közönség.Edzések: A Gyomaendrődi Judo Klub heti 5x2 óra edzést biztosít sportolóinka.
Emellett minden nap kondícionáló és erőnléti edzések szolgálják a nemzetközi szintű sportolóink felkészülését. Az edzések
helyszíne sajnos több alkalommal változott, így a klub kénytelen volt többször is ideiglenes megoldásként termet bérelni, ami
rengeteg többletköltséget jelentett. Tanfolyamos csoportunkba több mint 25 fiatal kezdte el a judót.Szabadidősport: Több fiatal
és felnőtt számára is biztosítottuk a versenyrendszeren kívüli sportolási lehetőséget.Tábor: A klub tagjai számára ismét egy hetes
sporttábort szervezett a klub. Válogatott sportolónk a kerettel több edzőtáborban is részt vett.
Gyomaendrődi Judo Klub
Képviseli: Garai János
Pályázat azon.: SPO-003-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

50

Belső ellenőr megállapításai:

4.

KÖRÖS KAJAK SE
Képviseli: GELLAI IMRE
Pályázat azon.: SPO-004-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

52

Kajak edzések,
1200000
1203906
Igen Igen Igen
versenyeztetés feltételeinek
megteremtése.Az egyesület
működési költségeinek
forrásteremtése.
Versenyrendezés,
sportruházat,
sporteszközvásárlás.
Szakmai beszámoló: A 2011 novemberében elkezdett szárazföldi alapozás 2012 januárjában tovább folytatódott.Két felkészítő
edzővel, három csoportra osztva, hetente két úszó, három futó és erőfejlesztő, valamint egy tornatermi edzésen vehettekrészt a
gyerekek. Az év eleji létszám később egy jól sikerült júniusi toborzással 50-55 főre gyarapodott.A tapasztaltabb sportolók március
második felében tudtak vízre szállni, a hosszú távú edzések a Körösön zajlottak, a biztonság érdekében motorcsónakos
kísérettel.A kisebbek áprilistól, a kezdők májustól tették vízre a hajóikat.A nyári szünet kezdetéigheti hat komplex vízi és
szárazföldi edzés volt, amit június közepétől napi két edzésre emeltünk.Az utolsó vízen töltött edzésünk október 15-én volt, majd
ismét elkezdődtek a szárazföldi edzések, a fagy beálltáig a Fűzfás-zugi vízitelep újonnan elkészült edzőtermében. Így mostmár
nem csak a hajók tárolására alkalmas az épület, hanem a szárazföldi edzések megtartására is.Júliusban egy formabeállító
edzőtáborban készültek a versenyzők az országos bajnokságokra.A körös kajak sportegyesület kajakosai 2012-ben 16 versenyen
vettek részt, Országos válogató versenyeken, országos bajnokságokon, megyei kupaversenyeken, fizikai felmérőn, hegyi futáson.
Ezekre a versenyekre az egyesület buszával és a szülők gépkocsijával jutottak el a versenyzők. Két versenyzőnk kijutott
Portugáliába az ifjúsági Európa Bajnokságra, ahonnan 3 aranyéremmel tértek haza.Az egyesület bekapcsolódott a Városi
rendezvényekbe: ápr.29-én fáklyás felvonulás és víziparádé, májusban a kíhívás napi programokban is részt vett.A sárkányhajó
szerelmesei is versenyeztek Mezőtúron, Csongrádon, túráztak a Körösön és a Tisza tavon.Megrendeztük szokásos évi
versenyünket a Viharsarok kupát, mely kajak, kenu és sárkányhajó népszerűsítő verseny is volt egyben.Decemberben egy évzáró
vacsorával zártuk az évet, ahol a versenyzők jutalomban részesültek.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

Gyomaendrőd Kis Bálint
Általános Iskola
Sportegyesület
Képviseli: Hornokné

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

470

A diákok szabadidős és
sporttevékenységéhez
szükséges lehetőségek és
feltételek biztosítása,

350000

350000

Igen Igen Igen

Lapatinszki Gizella
versenyeken való részvétel,
Pályázat azon.: SPO-005-12
versenyek szervezése.
Szakmai beszámoló: A 2012-es évben is igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten szerepelteni, versenyeztetni iskolánk
tanulóit.Azokban a sportágakban, melyekben az előző években is versenyeztek diákjaink próbáltuk biztosítani a folyamatosságot.
Így a atlétika, úszás kézilabda, futball, sakk és az asztalitenisz versenyek voltak a legfontosabbak.A helyi, körzeti és megyei szintű
versenyeken kívül országos szinten is megmérettek néhányan. A versenyekhez való felkészülést (terembérlet, eszközök
biztosítása), a versenyekre való utazást (autóbusz, saját gépkocsi használat, autóbérlés) segítettük a pályázati összegből.Az év
folyamán több szabadidős rendezvényt is szerveztünk. A Kihívás napján a már évek óta jól működő formában igyekeztünk
változatos mozgástevékenységeket biztosítani az iskola valamennyi dolgozójának és diákjának.Hagyományos rendezvényünk a
családi vetélkedő, melyet a Kis Bálint Napok keretében rendeztünk.Ősszel az Országos Diáksport Nap keretében a 2012 méter
lefutására vállalkoztak az iskola tanulói.A decemberben megrendezett Rénszarvas kupa jó alkalom volt az új ügyessségfejlesztő
eszközök kipróbálására.A versenyek, rendezvények díjazásának egy részét a támogatásból fedeztük.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

Gyomaendrődi
Gyermeklebdarúgó
Egyesület
Képviseli: Kéri Roland
Pályázat azon.: SPO-006-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

70

Az egyesület elsődleges
300000
304276
célja, hogy a 15.000 fős
Békés megyei településen ,
illetve annak
vonzáskörzetében
megszerettesse a focit, a
mozgást szerető gyermekek
számára rendeszeres
sportolási lehetőséget
biztosítson, és gondozza
azok tehetségét.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk, a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület, 2009-ben alakult három agilis, szakirányú
végzettséggel is rendelkező fiatalember kezdeményezésére, akik szívesen felvállalták a gyermekfutballal kapcsolatos teendők
összefogását. Egyesületünk működésével nagymértékben hozzájárul Gyomaendrőd Sportkoncepciójában megfogalmazott célok
megvalósításához, és a fenntarthatóság biztosításához. Általa megismertetjük a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésével, a
sport által erősítjük személyiségük pozitív alakulását, a helyes önértékelési formák elsajátítását. Az egyesület által kínált
sportolási-, illetve mozgáslehetőségek kiváló megoldást jelentenek a gyermekek pozitív élményeket is nyújtó fizikai aktivitására.
A részletes program ismertetése:1. Korosztályok: az egyesület négy csapat működtetését vállalta fel, melyek a következők:
- U/7: 7 évesek - U/9: 9 évesek
- U/11: 11 évesek
- U/13: 13 évesek2. Taglétszám: az
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Egyesületünkben a sportoló gyermekek száma 70 fő fölé emelkedett a 2012-es évben, amely egyedülálló a körzetünkben.3.
Bozsik fordulók4. Edzéseink: A 7 éves korosztályban heti két alkalommal tartunk foglalkozásokat, a 9,11 és 13 éves
korosztályban heti három alkalommal tartjuk az edzéseinket. Az edzések két edző irányítása mellett zajlanak le, ami a nagy
létszámunk miatt elkerülhetetlen, mivel minden labdarúgást kedvelő gyermekkel foglalkozunk, nem csak a
legtehetségesebbekkel. 5. Labdarúgó kupák: - Mezőberény
2003/2004 korosztály 2012.01.14.
II.hely
- Mezőberény
2005/2006 korosztály 2012. 01. 28.
II. hely- Mezőberény
2001/2002
korosztály
2012.01.21.
IV.hely - Nyergesújfalu
2002 korosztály2012.09.09.
III.hely Nyergesújfalu
2004 korosztály 2011.09.09.
VI. hely- Szarvas
2000 korosztály 2012.12.11.
VI.hely- Gyomaendrőd 2000 korosztály 2011. 05. 14.
II. hely- Szentes
2002 korosztály 2012. 12. 21.
I. hely
Belső ellenőr megállapításai:

7.

Kner Tánc,- Sport Egyesület
Képviseli: Jenei Éva
Pályázat azon.: SPO-007-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

105

A Kner Tánc,- Sport
650000
1076848
Igen Igen Igen
Egyesület működési,
versenyeztetési és
versenyrendezési
költségeinek támogatása, a
Táncvilágnapi Gálaműsor
költségeinek támogatása
Szakmai beszámoló: 2012-es programjaink ismertetése:Edzések:Mivel táncosaink nem csak Gyomaendrődiek, hanem rengeteg
táncosunk jár át a környező településekről, ezért nekik kedvezve nem csak Gyomaendrődön, hanem a Körösladányban,
Mezőberényben, Köröstarcsán és Mezőtúron is tartunk táncórákat minden héten.Tánctáborok: Diplomás táncpedagógusaink,
illetve asszisztenseink szervezésében öt tánctábort szerveztünk táncosainknak a tanítási szünetekbenKépzések:A 2012-es évben
nagy hangsúlyt fektettünk a versenytáncosaink magas szintű képzésére, és megkönnyítve helyzetüket, vendégoktatókkal havonta
egy hétvégén csoportos órákat szerveztünk táncosainknak.Fellépések, rendezvények:•2012 Április 21-én, szombaton a Kner TSE
szervezésében ünnepeltük meg a Tánc Világnapját Gyomaendrődön. A másfél órás táncgálán több Gyomaendrődi tánccsoport
vett részt (mazsorett, néptánc, moderntánc, hastánc, társastánc). A táncosok közel 100 fős nézőközönség előtt léptek
színpadra.•Egyesületünk elnyerte 2012-ben az Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság megrendezésének jogát, melyet május
6-án, Köröstarcsán rendeztünk meg.Versenyek: Az elmúlt évben 20 versenyen vettek részt táncosaink, ahonnan 115 döntős
helyezéssel tértek haza, melyből 24 arany, 25 ezüst és 19 bronz érem, azaz több,mint a fele dobogós helyezésA Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától nyert pályázatból az alábbi költségeket finanszíroztuk:Terembérlet (edzések, intenzív
tréningek)Versenyrendezési költségek (pályázati díj, tiszteledíjak, kupák, érmek)Zánkai táncefsztivál szállásköltség
támogatásTovábbképzés

Belső ellenőr megállapításai:

8.

Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Képviseli: Lakatos Tibor
Pályázat azon.: SPO-008-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

85

Településünk női kézilabda
1050000
1056447
Igen Igen Igen
sportjának működtetése,
sportolási, versenyzési
lehetőség biztosítása.
Utánpótlásnevelés, a
sportág tömegsportszintű
népszerűsítése. Szabadidő-,
sport-, és edzőtáborok
szervezése. Helyi
hagyományteremtő tornák
szervezése.
Szakmai beszámoló: 2012-ben felnőtt csapatunk az utánpótlással átlagosan heti 3szor edzett a sportcsarnokban, létszámuk 37 fő.
Serdülőink hetente 2szer a gimnázium tornatermében, 1szer pedig a sportcsarnokban edzettek, létszámuk 28 fő. Ebben az évben
beindult a Rózsahegyi Kálmán iskolában is a leány kézilabda oktatás, ahol 20 fő kislányt oktatunk. Sportoló gyermekeinket
koruknak és tudásszintjüknek megfelelő bajnnokságban versenyeztetjük, emellett felkészülési tornákon és diákolimpiai
versenyeken is kipróbálhatják tudásukat. Csapataink a Horváth István Kupán újra szép sikereket értek el, felnőtt csapatunk 3.,
fiataljaink a 2. helyen végeztek. 2012-ben 3. alkalommal a férfi kézilabda egyersülettel közösen rendeztünk közönségcsalogató
tornát márciusban ahová meghívtuk a romániai Bihardiószeg csapatát is. Egyesületünk a megyei bajnokságon 3 korosztállyal
képviseltette magát. Mindhárom csapatunk a dobogón végzett, serdülő csapatunk csak a gyengébb gólarány miatt csúszott le az
1. helyről. A nyári szünet után augusztus elején megkezdük a felkészülést a követkjező bajnoki szezonra, több mint 30 fővel 3
napos kenutúrás edzőtáborral. A kegkisebbeknek 1 hetes &quot;kölyök kézis&quot; napközis tábort szerveztünk. Augusztusban a
hétvégék kivételével minden nap edzettünk. Szeptembertől a felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez a felcseperedő serdülőink
is csatlakoztak. A legkisebb korosztály létszáma jelentősen nőtt mindkét településrészen, nekik hetente 2szer tartottunk
edzéseket. A 2012/13-as bajnokságba már 5 csapattal neveztünk. Felnőttjeink közül többen befejezték az egyesületünknél
történő versenyzést, de tervszerű utánpótlás nevelésünknek köszönhetően tudtuk pótolni a távozókat. Az őszi eredményekkel
elégedettek lehetünk, felnőttjeink az 5., utánpótlás csapatunk a 2., serdülőink a 3. helyről várják a tavaszi folytatást. Ebben az
évben elször neveztünka megye utánpótlás bajnokságaiba rögtön 2 csapattal, az U-13-as gyermekink 3.helyen végeztek, míg
U11-es korosztályunk mérkőzei még most is tartanak.
Belső ellenőr megállapításai:

9.

Bethlen Gábor
2012-01-01-tól
Mezőgazdasági Szakközép és 2012-12-31-ig
Szakmunkásképző Iskola DSE
Képviseli: Sipos Dezső
Pályázat azon.: SPO-009-12

450

A Bethlen Gábor
210000
235293
Igen Igen Igen
Mezőgazdasági Szekközép
és Szakmunkásképző Iskola
DSE tagjainak az éves
program szerinti
versenyeztetése,
sporteseményekre való
felkészítése, a versenyek
szervezése, lebonyolítása.
Szakmai beszámoló: A DSE éves költségvetése kb. 350000 Ft, ami a tagdíjakból, szponzori bevételekből, valamint az
Önkormányzat sportalapjából kapott támogatásból tevődik össze, amely az elmúlt évekhez késet jelentős mértékben csökkent. A
legfontosabb feladatunk a költségvetésünk mielőbbi visszaállítása, majd növelése.A programban részt vettek száma: 450 fő
tanulóA részletes program ismertetése: A rendezvények az iskolai időszakban kerülnek megrendezésre. Jellemzően a tavaszi és
az őszi időszakban. A programok szervezése során figyelembe vesszük, hogy a tanulók a versenyzésen kívül megismerkedjenek a
rendezvényen részt vett iskolák működésével, a település látnivalóival, lakóival. Külön gondot fordítottunk arra, hogy a
Gyomaendrődön megendezett sportesemények során a vidéki tanulók megismerkedjenek városunkkal. (A fürdővel, múzeummal,
a Tájházzal stb.)A versenyeztetésbe igyekszünk bevonni az iskolánk HHH-s tanulóit is.A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
egységeivel folyamatosan ápoljuk a sportkapcsolatokat, hiszen több tagintézményben is megrendezésre kerültek négy egységet
összefogó sportesemények. 2012-ben is részt vettünk és szerveztünk számos sporteseményeket, mint például labdarúgó
kupákon való részvétel (pl. Garbai Kupa, Labdarúgás, Kiskunhlas, 12 fő, 12 csapat V. hely 2012.04.13-14.). Ebben a tanévben
kiemelt szerepet szánt a DSE a versenyek látogatása mellett a tömegsport foglalkozások szervezése is, hiszen kiemelten fontos a
tanulók mozgásos leterhelése a számos elméleti tanulmányaikkal párhuzamosan. Ilyen tömegsport foglalkozások pédául a
kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, labdarúgás sportágakban kerülnek megrendezésre. A foglalkozások mellett házibajnokságok
is megrendezésre kerülnek. Szándékunk a programok jövőbeni szervezése is, hiszen az jó városunknak, tanulóinknak és az
iskolánknak is. A sportprogramok mellett fontosnak láttuk az sporteszközök számának a növelését is, így a támogatás ebben az
esztendőben főleg eszközök beszerzésére irányultak.
Belső ellenőr megállapításai:

10.

Székely Mihály Modellező és 2012-01-01-tól
18
Klub tevékenységgel
90000
120600
Sportklub
2012-12-31-ig
kapcsolatos közzösségi
költségek támogatása.
Képviseli: Blaskó János
Pályázat azon.: SPO-010-12
Szakmai beszámoló: A Klub versenyzéssel kapcsolatos költségeinek támosgatása (szövetségi tagdíj+biztosítás és a gyomaendrődi
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verseny díjai), valamint Gyomaendrőd város ismeretségének növelése.
Belső ellenőr megállapításai:

11.

Sánc Röplabda Sportclub
Képviseli: Bencsik Mária
Pályázat azon.: SPO-011-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

120

A Dél-alföldi régióban
100000
100000
Igen Igen Igen
amatőr röplabda tornákon
való részvétel.
Gyomaendrődön a röplabda
sportág népszerűsítése,
illetve a már
hagyományossá vált
Hármas-Körös Amatőr Női
és Férfi Röplabda Torna
megrendezése.
Szakmai beszámoló: A 2000. novemberében megalapított Sánc Röplabda Sportclub 2012-ben is sikeres évet zárt. Ebben az évben
a 10 törzstag mellett a korábbi években csatlakozott fiatalok tovább erősítették egyesületünket. Sajnos az év második felében
komoly létszámgondok jelentkeztek az egyesületnél. Fiatal sportolóink a sikeres főiskolai/egyetemi felvételek után elkerültek a
városból, így a hétfői edzéseken sem tudnak részt venni, ezen kívül egyik férfi tagunk családi okokra hivatkozva mondott le az
edzésekről, egyik tagunk munkahely változtatás miatt hagyta el a várost, egyik tagunk pedig anyai örömök elé néz. Az egyesület
az előző évek hagyományaihoz hasonlóan 2012-ben is amatőr versenyeken vett részt. Ebben az évben is megrendezésre került a
Békés Megyei Amatőr Röplabda Bajnokság. A bajnokság fordulói közül Gyulán és Szarvason tudott kiállni a csapat. 2012-ben több
alkalommal vettünk részt a szarvasi Fakupa elnevezésű mix tornákon, valamint Gyulán, Szarvason, Bonyhádon és Izsákon
országos vegyes röplabda tornákon.2012. november 25-én került megrendezésre a már hagyományossá vált Hármas-Körös Kupa
amatőr torna. A tornára öt férfi és kilenc női csapat nevezett, szép számú romániai csapat részvételével. A férfiaknál a megyei
sportolókat a Sarkad DDR, és Szarvas csapata képviselte, mellettük három aradi férficsapat küzdött a kupákért. A nőknél a fiatal
aradi csapat mellett Szarvasról a Vajda Péter Gimnázium, Röpipi Békéscsabáról, Szeged, Békéscsabai Röplabda Sportegyesület,
Telekgerendás, Szarvas, Perpetum Mobile (Békéscsaba) és a Sánc Röplabda Sportclub játszott a helyezésekért. A nőknél az
aranyérmet a békéscsabai Perpetum Mobile, az ezüstértmet Szarvas csapata kebelezte be, míg a &quot;hazai&quot; csapat
lemaradt a dobogóról és a IV. helyet szerezte meg.
Belső ellenőr megállapításai:

12.

RUMBA Táncsport Egyesület 2012-01-01-tól
Képviseli: Megyeriné Csapó 2012-12-31-ig

300

Hazai és nemzetközi
táncképzéseken való

900000

911695

Igen Igen Igen

Ildikó
Pályázat azon.: SPO-012-12

részvétel, hazai és
nemzetközi versenyeztetés,
fellépések szervezése,
illetve az oktatás és
felkészülés feltételeinek
biztosítása.
Szakmai beszámoló: 2012-ben fontos hazai (területi bajnokság, Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál stb.) továbbá WDC
nemzetközi nyitott (open) táncversenyeken vettünk részt. Fontos cél volt az elmúlt évben is a nemzetközi jelenlét fokozása,
hazánk képviselete kiemelten rangos nemzetközi versenyeken, illetve nemzetközi táncos valamint trénerképzéseken. Az elmúlt
évben 40 éves jubileumát is ünneplő táncklub egykori és jelenlegi tagjai részvételével egy jubileumi rendezvény keretében
idéztük fel Gyomaendrőd társastánc mozgalmának történetét és kiemelkedő eredményeit. Ezen túl kivettük részünket a 30 éves
Gyomaendrőd rendezvénysorozatból és az egyéb kiemelt rendezvényekből is (Sajt és Túrófesztivál, Halfőző verseny stb.) A
táncos képzésben és utánpótlás nevelésben kiemelt figyelmet szenteltünk a kisgyermek korban lévők bevonására. Az óvodás
korú gyermekek mellett az általános iskolások körében is igyekeztünk felkelteni a tánc iránti érdeklődést mivel ebben a korban
már fogékonyabbak a nagy fegyelmezettséget és kitartást igénylő versenytáncra. Fontosnak tartottuk, hogy a legképzettebb és
legtapasztaltabb versenyzőink részt vehessenek a legnagyobb hagyománnyal rendelkező, a világ legrangosabb versenyeinek
számító angliai versenyeken is. Ennek révén, és NEA pályázati támogatással megerősítve részt vehettünk a világ egyik
legrangosabb táncversenyén a Blackpool Dance Festival egyhetes versenysorozatán valamint a negyedszázados múltú Italian
Open Championship nemzetközi táncversenyen is. A célok megvalósítása érdekében a nyújtott támogatást elsősorban a szakmai
munka közvetlen kiadásaira (terembér, továbbképzés), versenyekkel kapcsolatos költségekre fordítottuk.
Belső ellenőr megállapításai:

13.

Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület
Képviseli: Havelda Jánosné
Pályázat azon.: SPO-013-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

98

Rózsahegyi Kálmán
350000
350157
Diáksport Egyesület éves
működése, valamint a 2012.
évi Kihívás Napja városi
rendezvény lebonyolítása
Szakmai beszámoló: Az egyesület egészh évben folyamatosan működött. A programban 98 gyermek vett részt, hetente 4
alkalommal volt edzés, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pályáján. A Békéscsabai Atlérika Klub edzéseire ebben az évebn is
már csak ritkán jutottak el a gyermekek, de a leghügyesebb sportolóinkra továbbra is számít az Atlétika Klub. Számos helyi,
megyei, regionális és országos versenyen szerepeltek atlétáink, kimagasló eredményekkel. Részletes eredmény a beszámolóban
ismertetve. Egyesületünk ebben az évben megrendezte a Kihívás Napja alkalmából rendezett sportnapot, melyre külön
támogatási összeget biztosított az önkormányzat. A diákok augusztusban edzőtáborban vettek részt. A működés anyagi háttere
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mostmár rendkívül szűkös, sajnos nehézségekkel küzdünk. Az NCA működési pályázatán 2012-ben 350000.-Ft támogatást
nyertünk ugyan, de várólistára került az Egyesület, így a pénzösszeg nem került kifizetésre. 2013-ban az Egyesület
megszüntetését tervezzünk, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában, és az iskola fenntartásában bekövetkezett változás miatt.
Az önkormányzat támogatását 2012. évre és azt megelőző évekre tisztelettel köszönjük.
Belső ellenőr megállapításai:

14.

500000
534160
A labdarúgó sport
Igen Igen Igen
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjainak számára. A
nemzeti bajnokságban való
sikeres szereplés. Az
utánpótlás megfelelő szintű
nevelése.
Szakmai beszámoló: A 2012. évi &quot;Sport alap&quot; kötött felhasználású támogatás elszámolása.Gyomaendrődi Futball Club
- 500.000.- Ft.A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága által kiírt
bajnokságokban szerepelnek, és ennek kapcsán egész évben rendszeresen használják a sportpályát az edzések, a bajnokságra
való felkészülés és a bajnoki mérkőzések lejátszására. E célok érdekében az egyesület két sporttelepet tart fenn - Erzsébet ligeti,
Népliget úti. Sporttelepeink bajnoki mérkőzésre alkalmas füves labdarúgó pályával (mindkettő megvilágítva), egyik oldalon emelt
lelátó-ülőpadokkal ellátva, salakos futópályával, salakos kézilabda pályával rendelkeznek. Kiszolgáló egységként öltözők,
zuhanyzók, klubterem büfé áll rendelkezésre. A két sporttelep kb. 35.000 m2 zöldfelülettel rendelkezik. A Képviselő Testület a
2012. évi költségvetésben a &quot;Sport alap&quot; összegéből kötött felhasználású támogatás címen 500.000.- forintot
biztosított a két sportpálya fenntartására. 2012. évben a sportegyesület a két sporttelep gyepfelületének karbantartására fűnyírás, öntözés, permetezés, műtrágya, hengerezés - fordította a megítélt támogatást. A sportpályáinkon helyet biztosítunk
egészen az óvodás korosztálytól az általános és középiskolák diákjai számára a sport, ezen belül is a labdarúgás rendszeres
művelésére. Az intézmények egész évben térítés mentesen használják a sportlétesítményeket.
Belső ellenőr megállapításai:
Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Fülöp Zoltán
Pályázat azon.: SPO-999-12

2012-01-01-tól
2012-12-31-ig

140

Testvériskola pilznoi meghívására 2012. májusában került sor, mely során a nyelvvizsgát tett nyolcadikosos tanulók 4 napot
töltöttek Lengyelországban. Érkezésük után megismerkedtek a lengyel gyerekekkel és vendéglátókkal. Másnap egy 2 napos
kirándulásra indultak a Tátra vidékének egyik legjelentősebb városába, Zakopanéba. Itt túrázni indultak a Tátrai Nemzeti Parkba,
ahol lenyűgöző látványban volt részük. Hegyet másztak, barlangban voltak, síugró komplexumban jártak, megismerkedtek a
lengyel konyha ízvilágával. A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza.A hagyományokhoz híven nyáron ismét
nálunk nyaraltak Pilzno tanulói. Június 30-án érkeztek meg lengyel vendégeink, hat diák és három felnőtt kíséretében. A szállás
elfoglalása után a Bowling étteremben vacsoráztak, majd bowlingozással, csocsózással, biliárdozással töltötték az estét. Másnap
ellátogattak a hajdúszoboszlói Hungarospa fürdőkomplexumba. A harmadik napon a kultúráé volt a főszerep, bemutatták a
lengyel tanulóknak a helyi látnivalókat. Ellátogattak a Tájházba, a Kner Nyomdába, majd a Liget Fürdőbe. Az este folyamán egy
grill partit szerveztek búcsúzóul a vendégeknek.Tartalmasan és nagyon jó hangulatban telt el mind a két kirándulás, a gyerekek
rengeteg élménnyel gazdagodtak, sok új barátság született és remek lehetőség volt a tanulók számára, hogy használják az angol
nyelvet a gyakorlatban is. Megvalósult a program célja, azaz a két ország kultúrájának és természeti értékeinek kölcsönös
megismerése. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által nyújtott támogatás révén olyan tanulók is eljuthattak ezekre a
gyönyörű helyekre, akik egyébként hátrányos helyzetük miatt nem engedhették volna meg ezeket az utazásokat.
Belső ellenőr megállapításai:

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2013. évi támogatási alapok pályázati kiírásai
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 14-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2013.
évi költségvetési rendeletét. A költségvetés - figyelemmel Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeleteben szabalyozott Környezetvédelmi Alapra, a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteben létrehozott Civil Alapra és a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeleteben deklarált Sport Alapra - tartalmazza ezen alapok kötött és pályázható támogatási
részének előirányzatait is.
A 2013. évi költségvetési rendelet 6. § (11) bekezdése a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszegét
3.922.000, a (5) bekezdése a Sport Alap pályázható keretösszegét 10.000.000 míg a (8) bekezdése a Civil Alap
meghívásos alapon pályázható keretösszegét 1.550.000 forintban határozta meg.
A fentiekből kitűnik az is, hogy a Környezetvédelmi és Sport Alapoknál nyílt eljárásban lehet pályázatot benyújtani az
alapokat szabályozó rendeletek általános célkitűzései, elvei mentén a pályázati kiírás szabályai szerint.
A Civil Alap esetében ez évben a Közművelődésről szóló rendelet fő célkitűzései mellett speciális célokat és
követelményeket is meg kíván határozni. Az általános közművelődési és kulturális értékek gazdagítása mellett azok
a szervezetek lesznek támogathatók, akik a pályaművükben szerepet vállalnak a város turisztikai és idegenforgalmi
céljainak megvalósításában, így különösen a
a) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
b) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában.
Ennek megfelelően a Civil Alapra 2012-ben pályázatot benyújtott szervezetek közül meghívásos alapon a javaslat
szerint szervezetek és szervező csapata kerülhet meghívásra.
Természetesen mind a nyílt, mind pedig a meghívásos pályázatok esetében a bíráló és döntéshozó szerv a
pályaművek értékelése alapján a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt szempontokat is figyelembe
véve dönt a támogatási összeg megállapításáról vagy a pályázat elutasításáról.
A pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a helyi TV Képújságjában tesszük
közzé.
A Sport Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Civil Alap
elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a Környezetvédelmi Alap
elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A pályázati eljárás
eredményéről a bizottságok a Képviselő-testületet a 2013. április 25-i ülésén tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a bizottságok javaslata alapján a 2013. április
25-i testületi ülésen dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és a pályázati útmutatót a döntési javaslatok szerint
elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat
"2013. évi támogatási alapok pályázati kiírásai"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
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-testületnek a
19

2013. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírását a következő tartalommal:
"I. Pályázati kiírások
a) Környezetvédelmi alap

Pályázati kiírás
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nyílt pályázatot hirdet civil szervezeteknek,
a 2013. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhetõ támogatásra
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Gyomaendrõd Város Környezetvédelmi alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrõdi civil szervezet vagy magánszemély támogatására, aki az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos
eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz. Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetõ a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrõd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelõzésében, a környezetkímélõ tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elõsegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a támogatható pályázati célok:
a) Levegõtisztaság védelme; (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése,
adatbázis létesítése)
b) Hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladék kezelése
c) Védett természeti értékek megõrzése, eredeti állapotuk helyreállítása
d) Zaj- és rezgésvédelem
e) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdõk védelme, allergén növények elleni védekezés
f) Vizek védelme
g) Talaj védelme
h) Környezetvédelmi oktatás PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel
i) Környezetvédelmi információs rendszer mûködtetése, fejlesztése
j) Egyéb a környezetvédelmét elõsegítõ tevékenység (pl. szúnyoggyérítés költsége)
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezetvédelmére és fejlesztésére szolgáló közmû
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.922.000 forintot, azaz hárommilliókilencszázhuszonkétezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrõdön környezetvédelmi célú tevékenységet szervezõ magánszemélyek továbbá itt mûködõ, a
bíróság által 2012. december 31-ig jogerõsen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelõ
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerbõl, és a kizárás idõtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának idõpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerzõdésben, a támogatási
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szerzõdés teljesítésérõl szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztõ vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerzõdésnek
megfelelõen történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerzõdéstõl elállt;
c) pályázatát jogerõsen kizárták a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül;
e) szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidõben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elõsegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási idõszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé esõ idõszakban
felmerült mûködési költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.a) – j) pontok esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelõzõ évben az egyesület
érdekeltségi területérõl befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelõen a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetõség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható mûködési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármû üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerõforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védõruha, védõfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erõforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerzõdéssel
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B4
C
C1
C2

Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselõje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelõzõen minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelõ szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelû
ÁNYK-ba tölthetõ elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történõ benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs ûrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelû elektronikus ûrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidõ:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegzõ dátuma: 2013. március 29.
Pályázati ûrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentõ
ûrlapok
elektronikus
úton
letölthetõk
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelõ szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége, határidõben történõ benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelõsége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelõ szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati ûrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelõ szerv a hiánypótlási határidõ
lejártát követõ 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményérõl.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi esetekben:
a) Az e-pályázat határidõn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerõsen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programûrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmûen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszerébõl.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programûrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezõgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság 2013. április 15-i, a
Képviselõ-testület 2012. április 25-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követõ értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétõl számított 15 munkanapon belül a kezelõ szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelõ szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
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pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerzõdéskötés
A támogatási döntésérõl szóló értesítõ levelek tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerzõdés nem köthetõ azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelõ szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelõ szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelõ szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétõl számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerzõdés.
A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése
esetén a kezelõ szervezet által elõkészített támogatási szerzõdést az Önkormányzat törvényes képviselõje köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerzõdés aláírására a szerzõdés
megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás elsõ részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerzõdés mindkét fél általi aláírását követõen a szerzõdésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az elõzõ évre mûködési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az elõzõ évi mûködési támogatással már elszámolt, és a kezelõ
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az elõzõ évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó
elõírások szerint kötelesek számot adni, melyrõl a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végsõ határideje 2014.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetõk a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy mûködését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhetõ, hogy Gyomaendrõd
Város Önkormányzatát:
- honlap mûködtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
b) Civil Alap

Pályázati kiírás
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrõdi civil szervezeteknek,
a 2013. évi Civil Alapból elnyerhetõ támogatásra
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közmûvelõdésrõl szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrõdi civil
szervezetek közmûvelõdési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetõ a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közmûvelõdési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közmûvelõdési Koncepcióban
foglalt közmûvelõdési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között elõnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
a) Gyomaendrõd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programokkal és elõadói mûvekkel,
23

b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, így különösen a:
ba) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
bb) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfõzõ verseny szervezésében és programkínálatának
gazdagításában.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.550.000 forintot, azaz egymillióötszázötvenezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 3.3 pontban felsorolt Gyomaendrõdön mûködõ és a bíróság által 2012. december 31-ig jogerõsen
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelõ tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közmûvelõdési és közösségi céljainak,
továbbá programajánlatukkal hozzájárulhatnak az 1. pontban foglalt és kiemelt turisztikai attrakciót is nyújtó városi
rendezvényekhez.
3.3 Meghívásra kerülõ civil szervezetek
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megõrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Mûhely Közhasznú Egyesület (Tûzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrõdi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kultúrális Egyesület (Komédiás Kör és Színfolt Mazsorett Csoport)
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Gyomaendrõd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
h) Halgasztronómiai Egyesület
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplõ szervezetekbõl azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerbõl, és a kizárás idõtartama még hatályos a pályázat benyújtásának idõpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerzõdésben, a támogatási
szerzõdés teljesítésérõl szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztõ vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerzõdésnek
megfelelõen történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerzõdéstõl elállt;
c) pályázatát jogerõsen kizárták a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül;
e) szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidõben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elõsegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási idõszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé esõ idõszakban
felmerült mûködési költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
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Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetõség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható mûködési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezeteknek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármû üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerõforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védõruha, védõfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erõforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerzõdéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselõje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelõzõen minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelõ szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelû
ÁNYK-ba tölthetõ elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történõ benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs ûrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelû elektronikus ûrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidõ:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegzõ dátuma: 2013. március 29.
Pályázati ûrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2013. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentõ
ûrlapok
elektronikus
úton
letölthetõk
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelõ szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követõen a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége, határidõben történõ benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelõsége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelõ szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati ûrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelõ szerv a hiánypótlási határidõ
lejártát követõ 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményérõl.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következõ
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esetekben:
a) Az e-pályázat határidõn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2012. december 31. után vette jogerõsen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programûrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmûen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszerébõl.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programûrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlõségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlõségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselõ-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlõségi Bizottság 2013. április
17-i, a Képviselõ-testület 2013. április 26-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követõ értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétõl számított 15 munkanapon belül a kezelõ szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelõ szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerzõdéskötés
A támogatási döntésérõl szóló értesítõ levelek tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerzõdés nem köthetõ azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelõ szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelõ szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelõ szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétõl számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerzõdés.
A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése
esetén a kezelõ szervezet által elõkészített támogatási szerzõdést az Önkormányzat törvényes képviselõje köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerzõdés aláírására a szerzõdés
megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás elsõ
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerzõdés
mindkét fél általi aláírását követõen a szerzõdésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az elõzõ évre mûködési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az elõzõ évi mûködési támogatással már elszámolt, és a kezelõ
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az elõzõ évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó
elõírások szerint kötelesek számot adni, melyrõl a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végsõ határideje 2014.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetõk a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy mûködését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhetõ, hogy Gyomaendrõd
Város Önkormányzatát:
- honlap mûködtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
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- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) Sport Alap

Pályázati kiírás
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrõdi sport szervezeteknek,
a 2013. évi Sport Alapból elnyerhetõ támogatásra
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.)
és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrõdi sport szervezetek mûködésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetõ a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrõdön mûködõ sportegyesületek támogatása, a kiemelkedõ sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegõrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerûsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 10.000.000 forintot, azaz tízmillió forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2012. december 31-ig jogerõsen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelõ sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrõdön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerbõl, és a kizárás idõtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának idõpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerzõdésben, a támogatási
szerzõdés teljesítésérõl szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztõ vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerzõdésnek
megfelelõen történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerzõdéstõl elállt;
c) pályázatát jogerõsen kizárták a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül;
e) szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidõben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási idõszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé esõ idõszakban
felmerült mûködési költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
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nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az
Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetõség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható mûködési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható mûködése érdekében az alapvetõ mûködési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármû üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerõforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védõruha, védõfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erõforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerzõdéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselõje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelõzõen minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelõ szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelû
ÁNYK-ba tölthetõ elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történõ benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs ûrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelû elektronikus ûrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidõ:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegzõ dátuma: 2013. március 29.
Pályázati ûrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2013. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentõ
ûrlapok
elektronikus
úton
letölthetõk
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfõtõl-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelõ szervezete iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége, határidõben történõ benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelõsége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelõ szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
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pályázati kiírásban és a pályázati ûrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelõ szerv a hiánypótlási határidõ
lejártát követõ 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményérõl.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján hiánypótlásnak nincs helye a következõ esetekben:
a) Az e-pályázat határidõn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2012. december 31. után vette jogerõsen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programûrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmûen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati támogatási rendszerébõl.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programûrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenõrzõ és Közbeszerzési Bizottság 2012. április
16-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követõ értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétõl számított 15 munkanapon belül a kezelõ szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelõ szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerzõdéskötés
A támogatási döntésérõl szóló értesítõ levelek tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerzõdés nem köthetõ azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelõ szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelõ szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelõ szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétõl számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerzõdés.
A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése
esetén a kezelõ szervezet által elõkészített támogatási szerzõdést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselõje köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerzõdés
aláírására a szerzõdés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás elsõ
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerzõdés
mindkét fél általi aláírását követõen a szerzõdésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az elõzõ évre mûködési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az elõzõ évi mûködési támogatással már elszámolt, és a kezelõ
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az elõzõ évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó
elõírások szerint kötelesek számot adni, melyrõl a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végsõ határideje 2014.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetõk a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy mûködését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhetõ, hogy Gyomaendrõd
Város Önkormányzatát:
- honlap mûködtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
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- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésû, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrõd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
2.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi Sport, Civil és
Környezetvédelmi Alapok pályázati kiírásának részletszabályait megállapító 'Pályázati Útmutató Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára (2013)' dokumentumot és
az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2013. március 1-től) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez című dokumentumokat.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal - mint pályázat kezelő
szervezet - útján végezze el a pályázati kiírás szerinti eljárási folyamatot és terjessze a határozati javaslatokat a
döntéshozó testületi szervek elé."
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 25.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Megyeri László
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ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2013. március 1-tıl)
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerzıdéseihez
I. Az Általános Szerzıdési Feltételek hatálya, értelmezı rendelkezések
1. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendeletében szabályozott az Ifjúsági Alap,
b) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap elıirányzatai terhére kötött támogatási szerzıdésekre (a továbbiakban: támogatási szerzıdés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2012. január 1-ét követıen megkötött támogatási
szerzıdésekre terjed ki.
3. A támogatási szerzıdés az ÁSZF-tıl eltérı feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerzıdés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısül, amelyet a szerzıdı fél a támogatási szerzıdés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerzıdésben használt
fogalmak szerint értelmezendıek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrıd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrıd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendı támogatásban részesülı természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dılt betővel jelölt általános szerzıdési feltételek a szokásos szerzıdési gyakorlattól, illetve a szerzıdésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közremőködıket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekrıl szóló 2011.
évi CVIII. törvény elıírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elı,
Kedvezményezett köteles a közremőködıket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetıvé teszi a legkedvezıbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerzıdésben megjelölt felhasználási idıszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerzıdés mellékletét képezı költségtervben szereplı közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati
kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszerébıl
származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi
elszámolás és záró szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató elızetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos
reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekrıl (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttmőködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is elıírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben meghatározott támogatás teljes összegérıl köteles a Támogató által meghatározott idıpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ14 jelő elektronikus őrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az ıt terhelı köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ14 őrlap számlaösszesítıje a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítı bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és
bruttó összegét. A Számlaösszesítıt úgy kell elkészíteni, hogy tételes el-

lenırzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelmően azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítın túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyezı bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerzıdés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is. A számlahelyettesítı bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is szerepelnie
kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon
bizonylatok alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és
13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai megközelítéső bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság elıtti megjelenítésének módját, illetve
amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntetı – költségtervét tartalmaznia
kell.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett
által benyújtott költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a
Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az
egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követıen, de legkésıbb az elszámolási határidı napjáig kell benyújtani a TAMAMOD13 jelő elektronikus őrlapon.
19. Elıfinanszírozás, illetve idıarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésıbb az elszámolás idıpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerzıdésszerően elkészített
beszámoló esetén 5 napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30
napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a
szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig

megırizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességő, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minısül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történı ellenırzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által mőködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbıl biztosított költségvetési támogatás esetén a közremőködı
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.)
meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történı
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 83. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 83. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.

29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerzıdés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselıjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsıbb szerve olyan napirendet tőz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszőnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenırzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenırzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenırzés keretében az ellenırzést végzı szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenırzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a
pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák
és bizonylatok ellenırzésére, a számlákat kibocsátó személyektıl a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerzıdésszegés, a szerzıdés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelı a támogatás folyósítását
felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály elıírja, illetve ha a
támogatási szerzıdés megkötését követıen a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményrıl szerez
tudomást, amely a költségvetésbıl nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerzıdés felmondását, vagy az attól történı elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerzıdéstıl egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerzıdésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követıen következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest jelentıs késedelmet szenved;
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerzıdésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenırzéstőrési kötelezettségének, és ennek következtében a

támogatott tevékenység szabályszerő megvalósítását nem lehet ellenırizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben, illetve jogszabályban
elıírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidın belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelı teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidın belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály elıírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerzıdéstıl történı elállása, illetve a
támogatás visszamenıleges hatállyal történı visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövıre
nézve történı visszavonása, a támogatási szerzıdés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendı összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerzıdés módosítása, felmondása, vagy az attól történı elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerő vagy szerzıdésellenes felhasználással arányos mértékő –
visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában meghatározott kamatfizetés terhe
mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából
keletkezik, a támogatás visszafizetése a fizetésre megállapított határidıig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidıig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrıd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.

38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidıig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerzıdésbıl
származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály,
vagy felügyeleti intézkedés a támogatás alapját biztosító elıirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló
../2013. (II. ...) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint
a Támogató költségvetési elıirányzatainak kezelésére, felhasználására
vonatkozó önkormányzati rendeletei és belsı szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerzıdéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy segítse Önnek az Önkormányzat működési és szakmai pályázati felhívásaira sikeres pályázatot
benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a
teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendeletében szabályozza az Ifjúsági Alap,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának főbb szabályait.
A helyi rendeletek célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával, működésük megerősítésével, a civil szektor fejlődésének elősegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati időszakot megelőzően Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek Gyomaendrődön ténylegesen működnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet továbbá egyéb
kapcsolódó jogszabályokat.
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2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetőségét alapvetően a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál előirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelő szervezet előkészítése előzi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhető dokumentumok, melyek megjelentetéséről a pályázat kezelő szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenéséről szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi televízió képújságjában is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történő megjelenését követően
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelőzi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyről a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelő szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályaműveket, és ha hiányosságot talál, akkor felszólító levelet kell küldenie a pályázónak. Az értesítés kiküldésétől számítva 5 munkanapja van
Önnek, hogy ilyen esetben az értesítésben megjelölt hiányosságokat pótolja.
A hiánypótlások feldolgozása után (3 munkanapja van erre is a pályázat
kezelő szervezetnek) érvényességi megállapítást tesz a pályázat kezelő
szervezet, amelyről értesítést küld a pályázóknak. A formai ellenőrzés
szempontjairól, a hiánypótlás menetéről az 5. pontban olvashat bővebben.
Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelő szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelő szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményéről haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről:
az Önkormányzat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályaművét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítő postai küldemény már a szerződéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
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Szerződéskötés: az értesítő levélben szereplő feltételek teljesítése után
kerül sor a szerződéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere előfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerződéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidőszak letelte után
kell beszámolnia. Az előfinanszírozás időbeli ütemezését a támogatási
szerződés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az időszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelő szervezet helyszíni ellenőrzést tarthat, illetve Önnek szerződésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetően a szerződésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésből származó támogatás nyerhető, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelőségéről a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegű visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír erről fontos részleteket, amelyhez olvass el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenőrzés: a pályázat kezelő szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított
10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az
ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás
3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek meghatározása,
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e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó
és felső határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményéről történő
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülő támogatási
szerződés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerőforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplő kiadástípusokat – összesítő – fősoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fősor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a járműüzemeltetés stb. költségeit.
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Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha azok a szervezet működését, illetve
létesítő okiratának megfelelő tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
működést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédő egyesület tevékenysége között ez nagy valószínűséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsősorban a célszerinti működést támogatják.
A programokat megvalósító (civil, ifjúsági) pályázatok esetében mindig a
pályázati kiírás 1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerződés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzők (pályázat kezelő
szervezet, pénzügyi belső ellenőrzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelőnek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen működési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az előző pontban leírtak alapján egyszerűen kijelenthető, hogy a működési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet működését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítő okiratban.
Nem támogatja továbbá a szervezet alapvető működési, igazgatási költségeit, a belső, külső kommunikációt, a törvényi megfelelést, adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs célú kiadásokat.
A következő táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzően elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, közös költség, karbantartási költség

A2

Jármű üzemeltetés költségei

Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati
díj, biztosítás

A3

Egyéb eszközök üzemelteté- Eszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja, karbantarsének költségei
tás

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán erőforrás fejlesztésé- Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
nek költségei
szervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, előfize-

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomdaköltség, katalógus, meghívó
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tési díjak
A6

Utazás-, kiküldetés költségei

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés,
személyszállítás, belépők (pl. múzeumi)

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda, emléklap,
oklevél, kotta, könyv] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági
díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi,
Egyéb beszerzések szolgálta- országos) bajnokságok nevezési díja], egyéb anyagjellegű
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
tások
szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására,
előadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetői díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerződéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezető, karnagy, edző, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erősítő, számítógép, tornaszőnyeg,
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sportfelszerelés, táncruha stb.

C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítő önkormányzati rendeletek előírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés
Civil/Sport/Ifjúsági
pályázatok
elektronikus
(12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 29.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlap (TAMAPALY13)
Ügyfélkapun keresztül: 2013. március 31., 24.00 óra
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intézéséhez

3.4.2 A bejelentő, a pályázati és elszámolási űrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentő űrlap

Az űrlapot kitöltését követően ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelő szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidőig. Az űrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az űrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltő program F1-es billentyűjére aktiválható.
-9-

TAMAPALY13 pályázati űrlap

A pályázati űrlap első oldalán a pályázó szervezeti és egyéb információs
adatait kell kitölteni.
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A pályázati űrlap második oldalán a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati űrlap harmadik oldalán a jogszabályi megfelelőség, a kizárási
és érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelező nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történő kizárásra adhat okot.
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A pályázati űrlap negyedik oldala a részletes költségvetés rögzítésére
szolgál. Az önerő összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás nem követeli meg önerő meglétét.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ14 pályázat elszámoló űrlap

Az elszámoló űrlap első oldalán a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
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Az elszámoló űrlap második lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bővíthető, így összesen 980 számla adatai rögzíthetők. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ14KL elszámoló lap kísérő űrlapja

A kísérő űrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek első csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérő lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőzi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételből való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezőkről a pályázó szervezet a programűrlapon/pályázati űrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényéről nyilatkozat formájában értesíteni a kezelő szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő személy esetén.
Ezért a pályázati programűrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelő szervezet érkezteti és formai
ellenőrzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
Hiányos megjelölés esetén a Kezelő szervezet hiánypótlásra felszólító levelet küld a pályázónak beadási határidőt követi 3 munkanapon belül a
hiányosságok pontos megjelölésével. A hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanap (de legkésőbb a felhívás megküldésétől számított 8 munkanap) áll rendelkezésére Önnek, hogy pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat.
A hiánypótlási eljárásban kizárólag az elektronikus úton történik az ügyintézés.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelő szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minősített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelő szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követő kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésről.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelő szervezet a döntés jóváhagyását követően. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.
8. Támogatási szerződés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerződéstervezettel egy időben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerződést és az értesítő
levelet figyelmesen olvassa el.
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Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerződéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselőjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintő változásbejegyzés van folyamatban, és a szerződéskötés időpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerződéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelő szervezettől.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelő
szerv a támogatási szerződés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyző végzés kapcsán fellebbezési lehetőséget
biztosít, melyre nyitva álló idő elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett
11AIGKER jelű űrlapon beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
e) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerződéseket.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerződés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
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Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő
vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselő aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerződés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerződésben meghatározott
határidőig van lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelő szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan
módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményéről a pályázat kezelő szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerződés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerződésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD13 jelű elektronikus űrlap kitöltésével és ügyfélkapun történő
beküldésével van lehetőség.
Az
elektronikus
űrlap
letölthető
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerződés módosító űrlap első oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító űrlap második lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés
módosítás a költségvetés főösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes (vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni.
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10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelő szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerződés
mindkét fél részéről történő aláírását követően a szerződésben meghatározott időpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
előző évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következő évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelő szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenőrzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fő szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelő szervezet, illetve a támogatás
jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevőszék) a támogatási időszak alatt és azt
követően a támogatás felhasználását az elszámolási határidőtől számított
5 évig ellenőrizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik:
a) a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelő szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.
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A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló működési és a program pályázatok esetén is két részből áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthető a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatás szerződés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerződés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidők: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben megjelölt határidőig, a pályázatban megjelölt támogatási időszakot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelő szervezethez. A határidőben benyújtott beszámoló
ellenőrzése után a kezelő szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidőre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetősége van.
A pénzügyi elszámolás részét képező pénzügyi bizonylatok főbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló űrlapon.
A kezelő szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az előbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelő szervezet a hiánypótlás beérkezését követően az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
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A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerződésszerű teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyújtott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelő szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerződés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei például a következők:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidőt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követően a
támogató eláll a támogatási szerződéstől és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszeréből vagy a támogató
a támogatási szerződést felmondja. A szerződést megszegő szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelő szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás időtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az erről szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerűsíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelő szervezet útján határidő megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási időszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
A szakmai beszámolónak – sportszervezetek esetében - ki kell terjednie
az egyesületi célok, tagság, taglétszám, az éves költségvetés, az adott évi
versenyeken való részvétel továbbá elért eredmények bemutatására is.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események
költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését
(kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő melléklettel együtt
kell benyújtania a TAMAELSZ14 illetve TAMAELSZ14KL jelű elektronikus
űrlapon.
Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint a 24/1995. (XI. 22.)
PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számviteli bizonylatok és pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok
digitalizált másolatának megküldésével kell megtenni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolt bizonylatok csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatók el. Ezért kérjük, különösen
a számla átvételekor ellenőrizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag
megfelel-e a számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak, valamint, hogy számszakilag is megfelelően legyen kitöltve. Kérjük, hogy az
alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenőrizze átvételkor:
- a számla kibocsátásának kelte és sorszáma;
- a szállító neve, címe és adószáma;
- a vevő neve és címe;
- a teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának időpontjától;
- az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott VTSZ,
továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak
jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
- az adó alapja és mértéke (egyszerűsített adattartalommal kibocsátott
számla esetén az ellenérték adót is tartalmazó összege, jogszabályban
meghatározott adómértéknek megfeleli százalékérték);
- a számla összesen értéke forintban.
11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása
A TAMAELSZ14 jelű elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány első oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelű lapja a számlaösszesítő. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bővíthető, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
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A számlaösszesítő soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési időpontjának megfelelő emelkedő sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
időpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követően záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2013. évi Sport|Civil|Ifjúsági|Környezetvédelmi Alap SPO|CIV|IFJ|KORXXX-13 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.

1. ábra
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Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 11.3 pont második bekezdésében
idézett jogszabályoknak megfelelő számlákat és számviteli bizonylatokat
záradékolni.

2. ábra

A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok
szerint kitölteni készpénzes kifizetések esetén.
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítő digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelező mellékletek még jellemzően szállítási számlák. Ezek esetén a menetlevelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai
számla, autópályadíj bizonylata stb.) kell csatolni a számlaösszesítőhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármű hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítő stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ14 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő
megfelelő sorszámát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TAMAELSZ14 nyomtatvány a kötelező
csatolmány nélkül nem jelölhető meg Hivatali kapus beküldésre, azt a
nyomtatványkitöltő program vissza fogja utasítani.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerű lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerűbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretűek sem, a szkennelés során a következő paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminőség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetőség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az első részletet a
TAMAELSZ14 alap elszámolás űrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ14KL jelű kísérőlapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelő szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzéseket a pályázat kezelő szervezet végzi el. Az ellenőrzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenőrzést a
működési célú támogatások esetében utólagos ellenőrzésként, a támogatási időszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenőrzés lefolytatását követően, a programok esetében közbenső
vagy utólagos ellenőrzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényéről a kezelő szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, viszszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A kifogást a nemzetgazdasági miniszternek kell küldeni.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
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a) a pályázati azonosítót
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevő aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerződésből eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési
vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Megyeri László aljegyző
Telefon: 66-581-236
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az e-űrlapok és ügyfélkapu használatának műszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 66-521-656
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

8. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Varga Edit Brigitta
háziorvosnak
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője írásban adott tájékoztatást a 8. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésével kapcsolatban:
„Az 589/2012. (X.25.) Képviselő-testületi határozat értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény finanszírozási
szerződést kötött - hatósági engedélyeztetés után - a 8. számú felnőtt háziorvosi praxisra. A 2000. évi II. törvény 2/B.
§ (1) bekezdése szerint feladat-ellátási szerződést szükséges létrehozni, és a praxisjog megszerzéséhez
előszerződést kell kötni (az önkormányzat és dr. Varga Edit között). Az ügyintézési idő 3-4 hónap, ezért javaslom az
előterjesztés előkészítését.”
Tekintettel fent hivatkozott egészségügyi jogszabályok által meghatározott előírásokra Önkormányzatunknak az
alábbi döntéseket kell meghoznia, ahhoz, hogy Dr. Varga Edit Brigitta önálló vállalkozó háziorvosként tudja ellátni
feladatát, így biztosítva a körzet folyamatos működtetését:
Döntést kell hozni az előszerződés megkötéséről.
Döntést kell hozni arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az önkormányzat megköti a feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi
megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés
főbb tartalmi elemei.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal a 8. számú felnőtt
háziorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András
polgármestert az előszerződés aláírására:

Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli Várfi András
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről dr. Varga Edit Brigitta (születési helye, ideje: Békéscsaba, 19683. 10.08., an: Sohneider Magdolna
Anna) - a továbbiakban: háziorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 8. számú felnőtt háziorvosi praxis
(továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.)
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2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási
szerződés hatályba lépését követő naptól, 5502. Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 208. §-a
alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb
jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Dr. Varga Edit Brigitta jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2013. június 30. napjáig a feladatellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél a 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
208. § (3)-(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) bekezdésében meghatározott
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. június 30. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2013. (II. 28.) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2013. ………………
…………………………….
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

………………………………..
Várfi András
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal feladat-ellátási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a 8.
számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi orvosi feladatok
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területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője írásban adott tájékoztatást az 1. és 3. számú felnőtt
háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban:
„A 643/2011. (XI.29.) Kt. határozatban foglaltak szerint – tekintettel a csökkenő lakosságszámra - , a körzet
összevonás nem valósult meg. Ugyanakkor a 644/2011. (X.29.) határozat szerint 6 hónapra 500.000 Ft bérleti díjat
az önkormányzat kifizetett dr. Darvas Tamásnak a helyettesítés időtartamára, 2012. február 1-től. Mint ismeretes a
szomszédos 1. és 3. számú praxisok összevonása nem jött létre. A 3-as számú körzetet (450/2012.) dr. Petrikó
Attila helyettesíti, akinek közalkalmazotti jogviszonya 2012. november 30-án megszűnt, és a tevékenységet
december elsejétől vállalkozásban végzi – az endrődi rendelés mellett – Gyomán, a Fürst Sándor utcai telephelyen.
Az 1. számú körzet helyettesítésére dr. Katona Piroska jelentkezett Polgármester Úrnál 2012. júniusában. A
doktornő levelében leírja, hogy „tartós helyettesítés formájában tudja elképzelni” a tevékenységet. Köszönettel
elfogadtuk a segítségét, de már akkor és azóta többször is felhívtam a figyelmet arra, hogy a finanszírozás egy év
után csak 60%, tehát a „tartós helyettesítés” nem lehet célunk. Az is nyilvánvaló, hogy sem ellátási érdek, sem
egyéb tényező nem indokolta, hogy „vegyítsük” egy épületben a felnőtt- és a gyermekellátást. Dr. Katona Piroska ez
év januárjában újabb levelet intézett a helyettesítéssel kapcsolatosan. Több szempontot (lakossági bejelentések
alapján és a költségtakarékosságot figyelembe véve) elemezve valóban javasoltam a doktornőnek, hogy ajánlanám
a Fürst Sándor utca rendelőt, ha a szerződést hosszabbítani szeretné. Dr. Katona Piroska leírta, hogy 2013. március
31-e után is csak „a saját rendelőjében vállalja” a helyettesítést.
A vállalkozó orvos igényét nem tudom figyelembe venni, mivel ez továbbra is közfinanszírozott ellátás. Területi
ellátási felügyeletet az önkormányzat gyakorol és a működtetéssel a Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
lakossági bejelentések ugyan hatósági kivizsgálást nem igényeltek, de egyértelműsítették, hogy sem a felnőtt-, sem
a gyermek praxis páciensei nem örültek a „keveredésnek”. A zavartalan ellátás biztosítása továbbra is az
önkormányzat felelőssége. Közegészségügyi szempontok, a költséghatékonyság és a takarékosság indokolják,
valamint a betegeknek is kedvezőbb, ha a felnőtt ellátás függetlenül zajlik a gyermektől. Ha a Fürst Sándor utcai
felújított, szépen berendezett rendelőben napközben mindig van asszisztens, a közös tárgyi- és személyi feltételek
adottak egy rendelőben, és a felnőtt ellátásban gyakorlott orvosok (dr. Varga Edit, dr. Petrikó Attila) látják el a felnőtt
pácienseket, mindenképpen magasabb szintű a szakmaiság. Mindkét Endrődön is rendelő háziorvos vállalja, hogy
naponta praktizál Gyomán is. Így megvalósulhat, hogy Gyomán lesz délután az ügyeletig elérhető orvos.
Vegyes körzet létrehozása nem ajánlott. Az Országos Alapellátási Intézet szerint csak akkor lenne megfontolandó,
ha „a 18 év alatt lakosok száma a körzet lakosságszámának 25%-át eléri”. Az egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások is az önkormányzatok feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvény
szerint. Biztos vagyok benne, hogy ez a vegyes praxisban nehezebben megoldható. Orvos-szakmailag sem
támogathatom dr. Katona Piroska azon törekvését, hogy vegyes praxist hozzon létre. A 2003. évi LXXXIV. törvény
kimondja, hogy egy naptári héten hogyan végezhető egészségügyi tevékenység és azt, hogy „6 havi átlagban nem
haladhatja meg a heti 60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12
órát akkor sem haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több vagy többfajta
jogviszony keretében kerül sor”. Az Országos Alapellátási Intézet abban is véleményt nyilvánít, hogy a „túl sok
tevékenység a betegellátás minőségének rovására mehet”.
Az előzőeket, kérem szíveskedjenek mérlegelni, amikor az előterjesztés készül.
A jelenleg érvényben lévő szerződések 2013. március 31-ig érvényesek.
2011. őszétől többször felmerült a praxisok racionalizálása. Dr. Farkasinszky Erzsébet elnökletével működő ad-hoc
bizottság jegyzőkönyvében szerepel, és a tisztelt képviselő-testület is elfogadta, hogy amennyiben egy újabb praxis
visszakerül az önkormányzathoz az eredeti (1991-es) körzetszámmal kívánja megoldani az alapellátást.
Az 1. + 3. praxis együttes kártyaszáma: 1820. A két praxis egymással szomszédos, a továbbiakban összevonva, egy
praxisként működhetne; így, ebben az esetben nincs kártalanítási kötelezettség. Ha ezt a konstrukciót sikerül
létrehozni, nagyobb valószínűséggel találunk fiatal kollégát, aki egy ilyen praxisban tervezheti jövőjét városunkban.”
Összegezve:
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos asszony két lehetőséget lát az 1. és 3. számú háziorvosi körzet
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működtetésére:
a két körzet külön működik tovább: Dr. Petríkó Attila és Dr. Varga Edit látja el a háziorvosi feladatokat
helyettesítés formájában a Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti rendelőben osztott munkaidőben délelőtt és
délután felváltva. A finanszírozás csökkenésével kell számolnia az Önkormányzatnak. (tartós helyettesítése esetén a
finanszírozás 60 %-ra csökken) Ez a megoldás a jelen helyzetet kezeli, átmeneti megoldást nyújt a feladatellátás
biztosítására.
Jelenleg dr. Katona Piroska látja el az 1. körzetben a háziorvosi feladatokat saját tulajdonú rendelőjében, aki 2013.
március 31-e után is vállalja a helyettesítést, de csak a saját rendelőjében (az előterjesztés mellékletét képezi dr.
Katona Piroska levele). Orvos-szakmai szempontból nem helyes és célszerű a gyermek és felnőtt háziorvosi
rendelés vegyítése, ezért nem javasolt a Dr. Katona Piroskát megbízni 2012. március 31. napját követően a
helyettesi feladat ellátásával, ugyanakkor a még egy hónapig szükséges hosszabbítani a megbízást, az ügyintézési
idő miatt.
A két körzet összevonása után – nincs kártalanítási kötelezettsége az önkormányzatnak, mert a többi
háziorvosi körzet nem változik – így egy praxis működhetne fiatal egy esetleg fiatal orvos városunkba való
letelepedésével. Ez a megoldás a jelenleg kialakult helyzetre hosszú távú megoldást nyújt, a mára kialakult két
kisebb kártyaszámú körzetből egy stabil körzetet hoz létre, melynek alapja, hogy a háziorvosi feladat-ellátást állandó
és nem helyettes orvossal kívánja biztosítani.
Tekintettel dr. Torma Éva szakmai állásfoglalására, az általa hivatkozott egészségügyi jogszabályokra és szakmai
előírásokra javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet összevonását,
mivel csak így lehet esélyünk arra, hogy a lehető legkevesebbet veszítsük el az OEP finanszírozásból és
kaphassunk állandó (nem helyettesítő) orvost, aki a feladatellátást önállóan végzi, városunkban való letelepedése
után.

1. döntési javaslat
"Az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet összevonása"
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 2013. május 01. napjával az 1. és 3. számú felnőtt
háziorvosi körzetet összevonja. Ezzel egyidejűleg megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2013. március 28-i testületi ülésre a Gyomaendrőd Városában a működtetési
jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.)
KT rendelet módosítását terjessze be.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Összevont 1. és 3. felnőtt háziorvosi körzet működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy a 2013. május 01.
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napjától összevont 1. – korábbi 1. és 3. - számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa,
továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2013. május 1-jétől működtetési
engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral az összevont 1. – korábbi 1. és 3. - számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok
ellátására 2013. május 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Vdrosi Eg6szs6giigyiInt6zm6ny!
Tisztelt F6orvosn6!

Szives segits6gtiketszeretn6mk6rni a Dr.Ver6b Lajos koll6ga helyettesitettkcirzet6nek
elliti.shv al kapcsolatosan:
1 Legyenek szivesek a jelenleg h6napr6l h6napra emelked6 dijf k<izponti irrinyit6si dij
helyett egy m6lt6nyos, 6lland6 d,sszegetmeg6llapitani.
Szerz6d6sembenez nincs megSllapitva, csup6n rigy van megfogalmazva, hogy 6raar6nyos
t6teles elszrimol6salapj6n t<irt6nik az <isszegmeghatrirozdsa.
A sq6t rendel6mben dolgozom, sajSt krinyvel6ssel, irdnyft6ssal 6s tigyvitellel. Az
Onkormanyzat, ill. a Vrlrosi Egdszs6giigyiInt6zm6ny rendel6jet I 6r{na sem veszem ig6nybe
a helyettesitdsselkapcsolatosan.
A rendel6si 6raszSmom vfiltozatlan" viszont az igazgat6si kdzvetett kdlts6gek minden
h6napban magasabb risszeget mutatnak. November h6napban 28827 Ft volt, decemberben
50592Ft.
Tdteles elsz6mol6stnem kaptam ezen krilts6gekrdl. Eztiton kdrem, sziveskedjenekezt p6tolni.
Szerz6d6siink szerint megfizettem a betegnyilv[ntart| szoftver egyszeri indul6si d46t,a
miiktiddsi engeddly krilts6geit, a szakmai felel6ss6gbiztosit6s6s a kockrlzatdrtdkel6sdij6t.
Folyamatosan frzetem a betegnyilv6ntart6 szoftver b6rleti d{jdt, a k<irzeti rlpol6 b6r6t,
j6rul6kait 6s egy6b szem6lyijuttat6si k6lts6geit, a veszdlyeshulladdk itrtalmatlartit6sidijrit, de
egydb dologi kiadSsokr6l saj6t hatiiskorbengondoskodom.
Megkdrem, ha felmeriil b6rmilyen dologi kiad6s, szfveskedjenek azt velem el6zetesen
egyeztetni,adupla kiad6s elkeriil6sev6gett.
Mindenkdppen sztiksdg van a kdlts6gek csdkkent6s6re,mivela fennmarad6 <isszegb6lkell
frnansziroznoma takarit6n6 6s a gyermek asszisztensplusz munk6j6t.
El6re is k<iszcinom,hogy segitenekebben!
En is mdlt6nyossrlgotgyakorlok, mivel b6rleti d{j n6lkiil bocsiltom saj6t rendel6met a feln6tt
betegekrendelkez6sdreis, On<tkt<ilis ezt am6ltilnyos elbirSl6stk6rem.
K6rem ert az ,,lgazgatini kdzvetett kdlts6get" egy mdltrlnyos,meghathrozott,havonta6lland6
<isszegbensziveskedjenek2}I2 okt6ber h6napt6l visszamen6legmeghatilrozni 6s a tulfizetdst
sziveskedjenek j6vdirni a kdvetkez6 h6napokban, ahogy a december h6napra t6vesen
bqegyzett jaruldkot is, mivel Martonn6 Giricz Zsuzsannaut6n,a START BONUSZ program
keret6bennem kell jaruldkot fizetni.
A betegek naponta tdbbszrir is elhangz6 kifejezett k6r6s6re, amennyiben sziiks6g lesz a
munk6mra, 2013.03.31 ut6n is v6llalom a helyettesft6st. de tov6bbra is csak a saj6t
rendel6mben,amit tov6bbra is ingyenesena betegekrendelkez6s6rebocs6tok.
A F6orvosn6 javasolta, vegyem fontol6ra, hogy a tov6bbi helyettesit6s ig6nye eset6n Dr.
Ver6b Lajos el6zo rendeldj6benv6gezzemezt a munk6t, mivel igy elkertilhet6, hogy a feln6tt
6s a gyermek betegek egyes esetekbenegyiitt virakozzanak.

Szertehgaz6 tev6kenys6gem miatt a mtikoddsi enged6lyemet rigy tudta csak kiadni az
ANTSZ, hogy a feln6tt rendel6si id6 letelte utin azonnalkezd6dik a gyermek rendel6s,majd
a sportorvosi rendel6s.Ez azonbanm6g alacsony forgalom mellett is csak rigy biztosithat6, ha
egy 6ptiletben van a kdt rendel6, jrirv6nyos, emelkedett forgalmri id6szakokban pedig m6s
m6d nincs is.
A jelenlegi 6llapot szerint valamennyi feladatomat el tudom lifini, a rendel6si id6
betartds6val, kihaszn6lva azt a lehet6s6get, hogy anig az egyik rendelds dokument6ci6ja
folyik, a m6sik rendel6ben egy m6sik beteget,vagy dppen sportol6t el tudok l6tni.
Ennek higi6n6s felt6teleit biztositom:
folyamatos takarit6st, fert6tlenitdst vdgez a
takarit6n6nk emelt 6raszdmbart mindkdt szak6pol6n6nk munkaidejdt 8 6raraklrtem,az
Oncik 6ltal el6sz<irjavasolt 4 6ra helyett, hogy folyamatosan a betegekrendelkezlsdre tudjunk
6llni.
A betegeket rdszletesir6sbeli ti46korta6val l6ttuk el, melyen l6that6k a kiil6nbdz6 rendel6si
id6k,az eldjegyz6si lehet6s6g,a bejelentkez6sitelefonszftm,amivel a zsrifolts6gelkeriilhet6.
Amennyiben a mdsik rendel6be menn6k 5t, ezt a szinti, folyamatos ellSt6st sem a feln6tt,
gyermek betegek szfumira nem tudn6m biztositani, igy ez mindenk6ppen
sem a
el6gedetlens6geteredm6nyezner6sziikr6l.
A F6orvosn6 6ltal fent vinolt helyzet, miszerint gyermek 6s feln6tt beteg esetenkdnt
talillkozhat egy l6gt6rben,nem jelent val6s6gosprobldmiit, hiszen a V6rosi Szakrendel6ben,a
gy6gyszertArban, vegyes praxisok eset6n a viir6ban minden esetben egynn6s mellett
varakoznak a feln6tt 6s gyermek betegek, a mi rendel6nkben pedig az lletkor szerinti
elkiikiniildst ktildn gyermek-vilr6terem is segiti, minden igdnyt kieldgitve, az ANTSZ
kcivetelm6nyeinekis megfelel6en.
Tov6bbi k6r6sem:
Mivel kizafilag az titalan helyettesitett praxis ftnansziroz6sdb6l biztositjak a helyettesitett
k<irzet 6pol6janak a havi fizet6s6t, k6rem, hogy szabads6gomeset6n ne irdnyitsik at 6t az
Eg6szs6giigyi Intezm6ny egydb munkak<ir6be,tegy6k lehet6v6 szilmfra, hogy ilyen esetben
elmehessenszabads6gra,i11.ig6ny szerint v6gezhessea praxis dokumentiici6j6t, nyrijtson
segftsdgeta helyettesit6 orvos szfumhraa betegek irrlnyit6sdban,sziiks6g eset6n els6seg6lynffi t6s6ban,szakdpol6i ell6t6s6ban.
Szives segits6gtiketel6re is k<iszdncim!
Levelemet,kdrelmemeteljuttattam az Onkormfnyzathoz,Polgiirmester 6s Jegyz6 frhoz is,
mivel a v6gleges dd,n16s,
rigy gondolom, az O keztikben van, k6rve, hogy soron kfvtil bir6lj6k
el azt.
Ktiszdn<im,amennyibenk6r6sem pozitiv elbirillfushbansegits6get nyrijt ezenaforumon is!
Gyomaendrod,2013.janu6r 19.
Tisztelettel:
?i,,.r,(*
&)/,fi"*
Dr. Katona Piroska
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának
elfogadása a 2012. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladatellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a
szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről
minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte a 2012. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2012. évben végzett
tanyagondnoki szolgáltatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján
elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2012. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd III. számú tanyagondnoki körzetében végzett 2012. évi
tanyagondnoki szolgálati tevékenységről
Beszámolót készítette:
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletében a város külterületén
három tanyagondnoki körzetet hozott létre. A III. számú tanyagondnoki körzetben a feladatot – a 77/2010. (II.
25.) Gye. KT határozata alapján – a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
látja el. A feladat ellátásáról, a feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján, mint fenntartó az alábbi beszámolót
készítjük.
A szolgáltatás célja:
Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térségében a szolgáltatáshiányból
eredő hátrányok enyhítése.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
- Csejti utca,
- Korvin Ottó utca,
- Mester utca,
- Simai utca,
- Tóth Árpád utca,
- Vasútsor utca,
- Tanya IV. kerület,
- Tanya V. kerület,
- Tanya VI. kerület,
- Tanya VII. kerület,
- Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház
- Templom-zug.
Ellátottak száma:
Tanyagondnoki körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő
A feladatellátás tárgyi-, személyi feltételei, szakmai tartalma:
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személyszállításra és kisebb áruszállításra is
alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás 8+1 férőhelyes személygépjármű, további elvárás, hogy legyen alkalmas
gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott személyek szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos
legyen. Hétszínvirág-Tüskevár Közhasznú BT. rendelkezik ilyen gépjárművel, így a feladatot a szakmai
ajánlásnak megfelelő gépjárművel látjuk el.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedély köteles tevékenység. A működési engedélyt Szarvas Város
Önkormányzat Jegyzőjétől 2008. december 28. napján kaptuk meg, majd 2010-ben is és 2011-ben is
módosítottuk újabb szociális alapszolgáltatási tevékenység – házi-segítségnyújtás - megkezdése és bővítése
miatt, majd 2012-ben a működési engedély további módosításra került a házi segítségnyújtás befogadási
eljárásának lefolytatása miatt, így a ma hatályos működési engedélyünket a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala adta ki, III-C-001/579-2/2012 . szám alatt. Érvényességi határozatlan idejű.
A feladatellátást Havelda János tanyagondnok végzi. A feladatellátás feltétele a 81/2004. (IX.18.) ESZCSM
rendelet alapján a tanyagondnoki alapképzés elvégzése. Havelda János a képzést 2010. március 31-én sikeresen
elvégezte, a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet alapján a működési nyilvántartásba való bejelentése megtörtént.
A szolgáltatás lehetséges tartalmi elemei:
közreműködés étkeztetésben, házi
szolgáltatásában

segítségnyújtásban,

közösségi és

szociális

információk

-

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása
óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így óvodába, iskolába szállítás,
egyéb
gyermekszállítás
közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
az ételszállítás önkormányzati intézménybe
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

Az, hogy egy szolgálat ezek közül konkrétan mit végez, attól függ, hogy az érintett településrészen milyen
típusú szolgáltatáshiány mutatkozik, továbbá függ az igényektől és a kapacitástól. A mindennapi konkrét
tevékenységről munkanapló készül a módszertani központ ajánlása szerinti tevékenységkódok alkalmazásával.
Igények és szükségek alapján végzett konkrét feladataink:
→ A feladatellátás legnagyobb része az idős korosztály ellátása, akik elsősorban az alábbi szolgáltatásokat
veszik igénybe:
- egészségügyi intézménybe történő szállítás,
- hivatalos ügyek intézése céljából történő szállítás,
- bevásárlási céllal történő szállítás,
- más lakossági szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítését célzó szállítás.
→ Napi tevékenységeink között szerepel az étel szállítása önkormányzati intézménybe.
→ Az idősebb ellátottak részére szükség és igény esetén közreműködünk bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ház
körüli feladatok, tűzifa-, termény beszerzés, stb… elvégzésében, illetve étel házhozszállításában.
→ Részt veszünk önkormányzati információk közvetítésében, továbbá saját rendezvényeinken is igyekszünk
teret biztosítani a szolgáltató, az ellátottak és az önkormányzat közötti párbeszédnek. Saját rendezvényeink
között említendő a Kihívás Napján rendezett gyalog-túra, amely minden korosztályt megmozgat és
telephelyünkön zárul bográcsozással. A Városi Gondozási Központtal folyamatos az együttműködésünk,
szükség esetén segítséget nyújtunk egymásnak. Szolgáltatásainkat rugalmas munkaidő beosztással nyújtjuk, így
indokolt esetben lehetőség van késő délután, illetve hétvégi feladatellátásra is. Kapcsolatot tartunk a Térségi
Humánsegítő Szolgálattal, részt veszünk a téli szomszédolás programban.
Teljesítménymutatók:
→
Szolgáltatásainkat a lakosság 20 %-a veszi igénybe rendszeresen.
→
Egész évben a tanyagondnoki feladatellátáshoz kötődő futott kilométer-teljesítmény 25527 km, egy
munkanapra jutó átlag 101,3 km.
→
Egész évre vetítve a tanyagondnoki feladathoz eltöltött munkaóra száma 2016 óra, a feladatellátás
kötelező munkaóráinak száma: 2016 óra.
Fenti teljesítménymutatók jelentése és igazolása a szociális regiszterben illetve a normatív állami támogatás
elszámolásában megtörtént. A 2012. évi normatív állami támogatás összege 1.996.550.-Ft volt, mely az előző
évhez képest nem változott. A normatív állami támogatás nem fedezi a költségeket. A feladatellátáshoz
fenntartói kiegészítés szükséges. Szolgálatunknál 2012-ben ellenőrzés nem történt, 2011-ben a Magyar
Államkincstár, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint
módszertani intézmény átfogó ellenőrzést tartott. Az ellátotti interjúk szolgálatunk irányába bizalomról
tanúskodtak, az ellátottak az ellátásról megelégedéssel nyilatkoztak, panasz nem érkezett.
2012. évben bekövetkezett szükségszerű változások:
Az állami normatíva 2012. évben is 1.996.550.-Ft, azaz nem emelkedett. Ezzel szemben a működési költségek az
elvárt béremelés és a gázolajár drasztikus emelkedése miatt jelentősen növekedtek. Ebből következően
költségcsökkentő intézkedéséket kellett megtennünk, szükséges volt a napi feladatellátásban olyan változást
alkalmazni, ami biztosítja a stabil működést és nem érinti hátrányosan a lakosság szolgáltatáshiányból eredő
igényeinek kielégítését.
Az önkormányzat a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályozta, hogy a korábban
felsorolt lehetséges tanyagondnoki feladatok közül a tanyagondnoki szolgálatoknak milyen feladatokat kell
elsősorban ellátniuk. Ezek az alábbiak:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,

c) házi gondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,
e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.
Igazodva az önkormányzati rendeletben foglalt szabályokhoz, 2012. február 1. napjával a nagylaposi
óvodáskorú gyermekek otthonukból-intézménybe intézményből-otthonukba történő szállítását napi
rendszerességgel - kapacitás hiányában - megszüntettük. Ez az intézkedés nem érinti hátrányosan a lakosság
szolgáltatáshiányból eredő igényeinek kielégítését, ugyanis reggel 7 órakor és délután 4 órakor közlekedik a
helyi járat, amely éppen a napi iskola-, óvodakezdés és befejezés időpontjához igazodva helyi közlekedési
lehetőséget biztosít. Ezen időpontokban tehát a településrészen nincs közlekedési szolgáltatás hiány. Az
autóbusz a gyermekeket beszállítja a településre, az autóbusztól az óvodáig való eljutásban, továbbá délután az
óvodától az autóbuszig való eljutásban napi rendszerességgel továbbra is segítséget nyújtunk. Természetesen
iskolai rendezvényekre, szabadidős programokra az iskolás és óvodáskorú gyermekek szállítását a továbbiakban
is ellátjuk. A változásról – 2012 tavaszán - a lakosságot a Nagylaposi Idősek Klubjában tartott fórumon
tájékoztattuk.
Fontos megjegyezni, hogy a változás a Tanya VII. kerületben élő lakosságot nem érinti, mert ott semmilyen
közlekedési lehetőség nincs, így a VII. kerületi gyermekek kollégiumba és haza szállítása a továbbiakban is
alapfeladat marad.
Egyebekben változás nem történt, így:
- napi rendszerességgel végezzük az ételszállítást önkormányzati intézménybe, ételszállítást ellátott lakására,
- napközben egészségügyi intézménybe történő szállítást, hivatalos ügyek intézése céljából történő szállítást,
bevásárlási céllal történő szállítást, más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítését célzó szállítást végzünk,
- szükség esetén közreműködünk bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ház körüli feladatok, tűzifa-, termény beszerzés,
stb… elvégzésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Gyomaendrőd, 2013. január 31.
Havelda Jánosné
mb. képviselő
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Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi szakmai beszámolójának és 2013. évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntése alapján
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét, mely a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az
alábbi:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5. Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2012. évi szakmai beszámolóját - mely a szempontrendszernek megfelelő -, továbbá összeállította az intézmény
2013-as évre szóló munkatervét. Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi szakmai beszámolójának és 2013. évre szóló munkatervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján:
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját a 2012. év munkájáról,
jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2012. évben törlésre került dokumentumokról készült, valamint
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2013. évre.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi működéséről
I. Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történt,
Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2)
alatti fiókkönyvtárban.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
II. Az intézmény gazdálkodása

Bevétel

Kiadás

Megnevezés
- Saját bevétel
- Érdekeltségnövelő támogatás
- Önkorm. támogatás
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Személyi juttatás járulékkal
Dologi kiadás
Felújítási
Felhalmozási
Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN

eFt
550
307
22.526
23.383
17.617
5.766
23.383

Az intézmény működési költségeiben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai
munka költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, az ehhez kapcsolódó
szakmai kiadások, rendezvények költségei) amelyek elengedhetetlenül szükségesek
ahhoz, hogy a könyvtár a törvényben előírtaknak megfelelően működjön.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének - 5/2012. (II.21.)
önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetéséről- létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál, amely
két fő létszámleépítést jelentett. Mivel az intézménynek kellett kigazdálkodnia a
felmondásra került dolgozó végkielégítésének összegét is, ezért 4 dolgozó
munkaidejének csökkentésére is sor került, valamint a dologi kiadások drasztikus
visszafogására. Az engedélyezett létszám 4 fő.
Létszámcsökkentés után: 2 fő könyvtáros 8 órában, 2 fő könyvtáros 4 órában, 1
fő informatikus 4 órában, 1 fő takarító 4 órában maradt.
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1 fő könyvtáros 2012. júliusban bejelentette, hogy nyugdíjazását kéri,
szabadságát és felmentési idejét 2012. augusztus 1- én kezdte meg, ezek után 1 fő
könyvtáros 8 órában, 2 fő könyvtáros 4 órában, 1 fő informatikus 4 órában, 1 fő
takarító 4 órában maradt a két könyvtár működtetéséhez. 1 fő takarító álláshelye 2012.
december 31-el megszűnt. Jelenlegi létszám: 2,5 fő.
Összesített statisztikai adatok

2008

Az adatszolgáltató település népessége, fő

2009

2010

2011

2012

14 972

14 777

14702

14479

2

2

2

2

2

560

560

560

560

560

6

6

6

6

5

44

49

49

49

33,5

Leltárba vett állomány, db

2 313

1 597

4130

1743

2340

Vásárolt dokumentumok db száma

2231

1575

1491

1209

503

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt

2 952

2 818

3733

2528

1150

43 730

38 199

41801

39210

41239

Kurrens folyóiratok, címeinek száma

111

130

118

118

108

Kurrens folyóiratok példányok száma

136

150

147

148

118

Számítógépek száma összesen

3

6

19

19

19

-

3

6

19

19

19

5/5

5/5

5/5

5/5

2

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1

28060

22978

20060

22346

20631

1810

2350

2814

3379

3174

214

428

535

752

646

14 108

19 519

20099

23215

22260

2539

3361

6409

10608

8326

710

833

945

1124

1108

7 002

10 684

11826

11141

9992

- Kölcsönzött dokumentum, 14 éven aluli, db

12 657

12 669

11151

7457

13016

- Helyben használat, 14 éven aluli, db

15 091

23 610

27173

11641

32615

1 016

1 034

651

554

406

Szolgáltató helyek száma
Alapterület, nm
Heti nyitva tartó napok száma
Heti nyitva tartó órák száma

Állomány db összesen, december 31-én

Internetes számítógépek száma

Könyvtáros, fő /teljes munkaidőre átszámítva
Egyéb alkalmazott, fő /teljes munkaidőre átszámítva
Fenntartói támogatás
Regisztrált használó, fő
-

Ebből újonnan regisztrált, fő

Személyes használat, db
-

Ebből internet használat, db

- 14 éven aluli használó, fő
- Használat, személyes, 14 éven aluli, alkalom

Távhasználat, db (telefon)

2

Honlap, OPAC

-

-

40669

664771

730324

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

74199

Helyben használat dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

92444

5

2

5

7

4

Könyvtárközi küldött kérés, db

77

64

64

38

30

Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentum, db

77

50

61

35

26

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

III. Az intézmény szolgáltatásai
III. 1. Ellátott tevékenységek, feladatok
•

dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás

•

könyvtár és dokumentum használat helyben

•

információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról,
irodalomkutatás, elektronikus katalógus

•

információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről

•

könyvtárközi kölcsönzés

•

számítógép és internet használat biztosítása

•

számítógép és internet használathoz segítségnyújtás

•

nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés

•

számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés

•

rendezvények

•

eMagyarország pont működtetése

•

IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése

A létszámcsökkentéssel összefüggésben folyamatosan csökkent a nyitva tartás
Időpont
2012. 01.01.
2012.04.01.-től
2012.08.27.-től

Nyitva tartás
Hétfő - Péntek
Szombat
Hétfő - Péntek
Hétfő - Péntek
Szombat

Gyoma
8 - 17
8 - 12
9 – 12 ; 12,30-17
10-12 13 - 17
-

A nyitva tartás alakulása 2012. évben
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Endrőd
9 - 16,30
13 - 16,30
13 - 16,30
-

III. 2. Az ellátott feladatok szakmai tartalma
•

a könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok

•

az állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatok

•

az olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok

•

az informatikai feladatok

•

rendezvények

A feladatok ellátása a könyvtár SZMSZ-e és a munkaköri leírásban foglaltak szerint
történik.
III. 3. A könyvtári dokumentumállomány elemzése
Dokumentum típus
Könyv
Hanglemez
CD
CDR
Videokazetta
DVD
Egyéb
Összesen:

Gyoma
21865
789
55
12
70
331
1277
24399

Endrőd
16136
479
13
15
84
113
16840

Összesen
38001
1268
68
27
154
444
1277
41239

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása

A vásárlással beszerzett 503 db dokumentumból 46 db DVD, a többi könyv. A
dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, átlagosan 30-35 %-os
kedvezménnyel vásároljuk, 2012 évben ~700 e Ft-os megtakarítást értünk el ezzel. A
könyvtár 2012. évi gyarapodásában jelentős szerepet játszott a MÁRAI-program,
melynek keretében 650.000 Ft-os keretet nyitottak meg számunkra, előre
meghatározott listáról választhattunk könyveket. Ennek eredményeként 236 db
könyv, 22 db CD érkezett meg a könyvtárba, 588 eFt értékben. A dokumentumok
beleltározásra, állományában elhelyezésre kerültek.
A gyarapodást nagymértékben, a folyamatosan beleltározásra kerülő
helytörténeti
jelentőségű
dokumentumok
jelentik:
folyóiratok,
cikkek,
kisnyomtatványok, fotók, kéziratok, gépiratok.
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Az un. érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg
arányában biztosít támogatás az EMMI) 2012-ben 307 eFt volt, amelyet dokumentum
beszerzésre fordítottunk.
ÁLLOMÁNY
db
értéke eFt

ÖSSZESEN
41.239
35.472

GYOMA
24.399
23.241

ENDRŐD
16.840
12.231

Az állomány nagysága, értéke

A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Az előző évi
lapszámok átadásra kerültek a Térségi Gondozási Központ egységeihez, a Rózsahegyi
Iskola kollégiumába, 2012. évi endrődi folyóiratokat folyamatosan adtuk át a
Rózsahegyi Háznak. A folyóiratok számát növeli, változatosságát javítja a mintegy 40
folyóirat, amelyet könyvtárunk az NKA támogatásával kapott meg. A folyóiratokban
jelentős lemondás történt, a II. félévben esedékes előfizetéseket nem tudtuk
megújítani, most főként azok a lapok járnak, amelyek árhúzódó előfizetéssel,
korábban lettek előfizetve.
TÖRLÉSEK

DB

GYOMA
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
- Pénzben megtérített
- Leltárhiány (megengedett)
Összesen:
ENDRŐD
- Behajthatatlan
- Tervszerű áll. apasztás
- Leltárhiány (normán belüli)
Összesen:
ÖSSZESEN:

FORINT

41
353
83
3
19
499

48.714
27.193
133.144
4.900
16.330
230.281

70
89
37
196
695

59.250
123.393
21.167
203.810
434.091

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, minden
esetben többszörösen próbálkoztunk a dokumentumok visszaszerzésével. 2012-ben
még a Polgármesteri Hivatalon keresztüli felszólítást is megpróbáltuk, elenyésző
eredménnyel.
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A könyvtárak között volt egy bizonyos szintű állománymozgás, amelyet az egyedi
nyilvántartás miatt, az egyik állományból kivezettünk, a másikba beleltározásra
került. Ezzel az olvasók ellátását tudtuk javítani.
2012-ben a Maros-Mureş Ifjúsági Szervezet Marosfő részére ajándékoztunk
selejtezett könyveket, videokazettákat, folyóiratokat.
IV. 4. A könyvtárhasználati adatok
2012-es év (fő)
Csoportos használat
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Csodavár Óvoda
- Vásártéri Óvoda
- Százszorszép Óvoda
- Margaréta Óvoda
- Fogyatékos fiatalok klubja
- Tisza K. SZKI Kollégium
- Tisza K. SZKI
- Szülőföld Baráti Kör
- Kézimunka Baráti Kör
- Endrődiek Baráti Köre vezetőségi ülés
- Múzeumbarátok Köre
- Honismereti Alapítvány
- Cukorbetegek Klubja
Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
- 14 éven aluli
- 14 és 65 év között
- 65 éven felüli

Gyoma

Endrőd Összesen

39
8
1
2
1
1
2
2
7
3
20

1784
614
1093
77

1
3
1
2
1390
494
855
41

3174
1108
2099
118

A két könyvtár látogatói között van átfedés is, többen használták mind a két
könyvtárat. Mind a két könyvtárat használták olyan gyerekek/felnőttek, akik a nyári
szünet/nyaralás alatt beiratkoztak a könyvtárakba.
Az előzetes tervekkel ellentétben – a létszám drasztikus csökkenése miatt- mind
a két könyvtár hosszabb ideig tartott zárva, hogy a dolgozók a szabadságukat ki
tudják venni, illetve, hogy a felmerült többlet órákat lecsúsztassák.
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Év
2008
2009
2010
2011
2012

Összses
4568
10511
10589
13702
15281

Látogatottsági adatok
Havi átlag
Összes Havi átlag
381
9540
795
876
9008
751
882
9510
792
1142
9513
793
1389
6979
634

Összes
14108
19519
20099
23215
22260

Havi átlag
1176
1626
1675
1936
2023

III. 5. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
Szurovecz Kitti író-olvasó találkozó
Mesemondó verseny (5 nap)
Szavaló verseny
Ilyés Szabó Anna előadása
Darvasi Ferenc író-olvasó találkozó
SZÖVEGELŐ döntő
SZÖVEGELŐ játék (Rózsahegyi-ház)
Dr. Weigert József könyvbemutatója
Népmese Napja (Együtt mesél a járás)
Összesen 13 alkalom

Endrőd

Gyoma
40

215
160
100
40
70
30
20
315

1060

Összesen (fő)
40
215
160
100
40
70
30
20
~2000
2675

Rendezvényeink népszerűek, látogatottak. A nagy hagyománnyal bíró mese- és
versmondó verseny teljesen egyedül álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol
nem mondanak mesét és verset a gyerekek. Valószínű, hogy kedvelik is versenyeinket,
de rengeteg energiát fektetnek be a pedagógusok a siker érdekében.
A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy
siker, sok új olvasót, látogatót hozott a könyvtárnak. A záró rendezvényen ismét jót
játszottunk, nagyon sok előkészítő munka sikert aratott, jó visszajelzéseket kaptunk.
A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló produkció volt,
széleskörű összefogással, egyszerre, egyidőben meséltek Gyomaendrődön és a járás
településein.
A rendezvények számán is meglátszik a fogyatkozó anyagi lehetőség, több
előre egyeztetett rendezvényt is visszamondtunk, az anyagi fedezet hiányában.
IV.Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
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Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés.
A finanszírozásnál az év első fele túlfinanszírozott, majd a nyári időszak alatt ez
drasztikusan csökken, így kb. szeptembertől áll helyre az egyensúly. Az év eleji
időszakban magasabbak a rezsi költsége, vannak olyan kiadásaink, amelyek egy
összegben jelentkeznek, az év folyamán egy alkalommal, amikor ezek kifizetésre
kerülnek, túlfinanszírozás mutatkozhat.
2012-ben jelentős gázáremelést hozott, az előirányzattal szemben 150 %-on valósult
meg. Mind a gáz, mind a villany költségekkel kapcsolatban, egész évben levelezett az
energetikus szerződésellenes számlázás miatt, kevés eredménnyel. Az év elején
szétfagyott az endrődi könyvtárnál az ajtózár, tönkre ment egy vízcsap és a bojler. A
gyomai könyvtárnál a kapuzár fagyott szét, meghibásodott a kazán, a keringtetőszivattyút kellett cserélni, a rendszert leengedni, újratölteni. Ezek váratlan és azonnali
kiadást jelentettek. Ugyan így, a TIOP pályázathoz kapcsolódó ellenőrzés, amely előtt
néhány eszközt ki kellett cserélni, ez szintén nem tervezett kiadás volt.
V. Személyi és tárgyi feltételek
V.1. Személyi feltételek
A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenki ott dolgozik, ahol a
feladatot el kell látni. 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás könyvtáros, 1 fő 4 órás informatikus. A
könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen
pluszjuttatás nincs. Nem fizetünk túlórát, a felmerült többlet órákat lecsúsztatják a
dolgozók, de ennek kiadása általában csak újabb túlórákkal oldható meg.
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez
anyagi fedezet nincs a költségvetésben.
V.2. Informatikai ellátottság
Eszköz
Olvasói számítógép, internet eléréssel
Könyvtáros munkaállomás
Munkaügyi adatbázis számítógépe
Laptop
Nyomtató (hálózati, színes)
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati)
Nyomtató (fekete-fehér)
Multifunkciós gép
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér
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Gyoma
9
5
1
1

Endrőd
4
1

1
1
1
1

Multifunkciós gép
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Szkenner (síkágyas, lap)
Fax
Belső hálózat
WLAN
Fénymásoló fekete-fehér
Projektor+vászon
Erősítő deck
Lemezjátszó
Hangszóró

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

Mint látható, megfelelő mennyiségű informatikai és munkaeszközzel
rendelkezünk. Hiányoznak a különböző dokumentum típusok lejátszásához
szükséges eszközök. A TIOP pályázat fenntartási időszakában van, anyagi gondot
jelent a fogyóeszközök pótlása: fejhallgatók, szünetmentes áramforrások, vírusirtó
program frissítése, újabban az elhasználódott billentyűzetek. Szükséges beszereznünk
nagyobb méretű, külső mentőegységet. Hosszabb távon a saját szerver igénye is
felmerül.
VI. 2012-ben megvalósult fejlesztések
Nem volt fejlesztés.
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
Az intézmény TIOP pályázatának fenntartási időszak alatti ellenőrzése történt
meg az év elején. Előzetesen pótlásra kerültek a tönkre ment fejhallgatók,
szünetmentes áramforrások, az ellenőrzés mindent rendben talált, hiányosságot nem
tapasztalt.

VIII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2012-ben nem nyújtott be pályázatot. Két lehetőség lett volna, az
egyikben már nyertes pályázat fenntartási szakaszában vagyunk, a másik esetben
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minimum feltétel volt a dolgozók legalább 6 órás foglalkoztatása. A korábbi TIOP és
TÁMOP pályázatok fenntartási időszakban vannak.
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét.
Az általam igen fontos szempontnak tartott nyitva tartást ez évben többször is
csökkenteni kellett, melynek oka a könyvtári létszám drasztikus csökkenése. Terveim
szerint a nyári zárva tartást is megszüntettük volna, legalább is 2 hétre rövidítve, de
ezt sem tették lehetővé a személyi feltételek.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a
társadalmi elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek
bizonyult a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók,
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik
látogatóink.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni:
önkormányzati
intézményekkel,
civilszervezetekkel.
A
könyvtár
kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei voltak a Kis Bálint és
Rózsahegyi Iskolák, amelyekkel szinte napi kapcsolatban álltunk, a kapcsolat kiváló.
A Szent Gellért Általános Iskolával való kapcsolatunk jó, rendszeres, részt vesznek
rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók. A Térségi Gondozási
Központtal is sikerült megfelelő együttműködési alkalmakat teremteni. 2012-ben
könyvtárunk látta el könyvekkel, folyóiratokkal az öregszőlői IKSZT-t.
A Kis Bálint Általános Iskolát, mint közösséget, Gyomaendrődért Emlékplakett
kitüntetésre terjesztettük fel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.
A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárral, valamint a pályázatokban konzorciumi partner
könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk
fenn, amely kapcsolat együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg.
A könyvtár honlapjának látogatottsága továbbra is magas. A nyilvánosságra
hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak. A honlap tartalmát
dicsérik, köszönik. Nagy jelentőségűnek tartom, hogy továbbra is tudtuk teljesíteni a
TÁMOP pályázatban vállalt mutatókat. Rengeteg anyagunk van, amelyet közzé
szeretnénk még tenni, kapacitáshiánnyal küzdünk. Egyre jellemzőbb az e-mail
keresztüli kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Sikerült növelni a gyermek honlap
látogatottságát is, új on-line kérdőívet teszünk közzé minden hónapban.
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X. Tervek
A 2013-as költségvetés ismét egy olyan költségvetés, amely egy rendkívül alacsony
színvonalú, alig működést tesz lehetővé.
A két telephely összevonása után, vannak olyan költségek, amelyekkel csökkennek
a kiadásaink ezek önmagában nem nagy összegek, szemben azzal, hogy a tavalyi
évben a gázköltségek 150 %-on realizálódtak. Az új könyvtár közüzemi költségei
egyelőre nem ismeretesek, az bizonyos, hogy az év első hónapjaiban még továbbra is
felmerül a két könyvtár költsége. A folyóirat beszerzésnél tovább kell csökkenteni a
lapok számát, ugyan így a könyvbeszerzést is. 18 év után, lemondunk a
mesemondóverseny megtartásáról. A könyvtári rendezvényekről is ugyanígy le kell
mondanunk. Lehetetlen feladatnak tűnik, hogy összeegyeztessük a könyvtári
törvényben előírt feladatok ellátását a költségvetéssel.
Amennyiben lenne rá fedezet, nagyon sok olyan ötletünk, tervünk van, amellyel
gazdagíthatnánk a város kulturális életét, szolgálhatnánk Gyomaendrőd polgárait.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az olvasás megszerettetésének támogatása új dokumentumok beszerzésével
a szövegértő olvasást támogató programok szervezése,
könyvtárhasználati ismeretek, szokások kialakítása programok szervezése
együtt működés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
SZÖVEGELŐ levelezős verseny
a már hagyományossá vált, népszerű mese, vers- és prózamondó versenyek
folytatása
gyermekkönyvtári hónap bevezetése
ünnepekhez kötődő kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők
csatlakozás a megyei, országos kezdeményezésekhez
segíteni a gyerekeket abban, hogy elsajátítsák a könyvtárhasználati
ismereteket, hogy ez által magabiztosan, bátran jöjjenek a könyvtárba
a középiskolás korúak számára érdekes, életkori sajátosságaiknak megfelelő
dokumentumok beszerzése, a létrehozott tini-könyvtár bővítése
író-olvasótalálkozó szervezése gyermek és tini olvasók számára
közösségi programok minden korosztály számára
együttműködés az VI. Internetvers Fesztivál rendezvénnyel, különös
tekintettel Gergely Ágnes és Határ Győző személyére
együttműködés a Határ Győző Emlékbizottsággal (a Határ Győző Emlékév
kapcsán (2014-ben, születésének 100. évfordulója alkalmából)
be kell vezetni az állományba az e-könyveket, olvasásra alkalmas eszközzel
együtt
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Rengeteg lehetőség rejlik még a tartalomfejlesztésben, szükséges lenne
• adatbázis-kezelő program
• könyvszkenner
• jó minőségű fotófelszerelés beszerzésére.
Meg kellene teremteni a jelenkor történelmének, napjaink adatainak,
dokumentumainak gyűjtését, feldolgozását, közzétételét. Ehhez szélesebb körű
összefogásra és együttműködésre lenne szükség.

Gyomaendrőd, 2013. január 31.

Dinyáné Bánfi Ibolya s.k.
Intézményvezető
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. január 31-én, a Határ Győző Városi Könyvtárban megtartott dolgozói,
munkaértekezleten.
-

Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető ismertette a 2012-es évről készített
intézményi beszámolót, az idei évi terveket. Ismertette a 2012-es évi törlésekről
készült beszámolót.

Ezek után ismertette a költségvetési kilátásokat, elmondta a dolgozóknak, hogy nem
lesz óraszámemelés, marad a 4-4 óra. A dologi kiadások a tavalyi szinten lesznek
jóváhagyva, amely egy minimális szintű, alacsony színvonalú működést biztosít csak,
ezért a korábban egyeztetett programok elmaradnak. A dolgozók az elhangzottakat
tudomásul vették.

Gyomaendrőd, 2012. január 31.

Löveiné Márton Gizella s.k.
Közalkalmazotti képviselő
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A Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi
MUNKATERVE
A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2012. év céljai és feladatai között prioritást élvez a
szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében a szolgáltatások további
biztosítása, az intézmény gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott szolgáltatások és
elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

• a könyvtár összeköltöztetése, az új könyvtár kialakítása, berendezése,
beüzemelése, működésének kialakítása
• együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a
kapcsolatrendszer bővítése
• a könyvtár interaktivitásának növelése
• a könyvtár társadalmi elismertségének megőrzése
• a TÁMOP/TIOP pályázatok követési időszakából adódó feladatok elvégzése, a
vállalt mutatószámok elérése
• olvasásnépszerűsítő program bővítése, folytatása
• digitalizált tartalmak megjelenítése
II.

A könyvtár állománya

Cél
A könyvtárak
költözésének
megszervezése
A könyvtár
működésének
megkezdése
Az endrődi könyvtár
állományának
beolvasztása,
kölcsönözhetővé tétele
Könyvtári
dokumentumok
rendelése, érkeztetése,

Feladat
Csomagolás, költözés

Berendezés, kipakolás,
állományok
elhelyezése,
szolgáltatás beindítása
válogatás, beleltározás,
felszerelés, besorolás

Dokumentumok
rendelése, állományba
vétel, olvasói igények
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Határidő

Felelős

Január Március

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

FebruárMárcius

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Márciustól
folyamatos

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Könyvtárvezető
Folyamatos

állományba vétel

Folyóirat rendelés és
kezelés

Nyilvántartások
pontosítása,
állománystatisztika

Állományvédelem

Olvasói igények
figyelése

Tervszerű
állományapasztás

Helytörténeti
dokumentumok

figyelése
Folyóiratok 2012. évi
számainak
raktározása, köttetés,
helyi lapok
digitalizálása
2014. évi
megrendeléshez
igényfelmérés
Leltárkönyv és
adatbázis egyeztetése,
statisztikai adatok
kezelése
2012. évi statisztika,
beszámoló, munkaterv
Köttetésre szánt
dokumentumok
gyűjtése
Könyvek javítása,
felszerelése
Desiderata jegyzék
vezetése, előjegyzések
figyelemmel kísérése,
követése
Selejtes állapotú
dokumentumok
leválogatása
Olvasó igény
megszűnése miatti
leválogatás
Selejtezési jegyzékek
elkészítése

JanuárMárcius

Október

könyvtárosok

Folyamatos

Gottfried
Sándorné,

Február

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos
Könyvtárosok
Folyamatos

November

Törlési jegyzékek

December

Tartalmi feltárás,
beleltározás,

Folyamatos
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könyvtárosok,
informatikus

Könyvtárvezető,
könyvtárosok
Könyvtárvezető,
könyvtárosok,

feldolgozása

III.

feldolgozás,
digitalizálás és közzé
tétel

informatikus

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési
adatok,
nyilvántartások

Feladat
Adatok , nyilvántartások,
adminisztráció naprakészen,
pontosan

Határidő

Folyamatos

ODR igénybevétel
Állomány
népszerűsítése

Tájékoztatás a kölcsönzési
adatokról, lehetőségekről
on-line elérhetőségéről, OPAC
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés
Az újdonságokat is magában
foglaló tematikus ajánló
jegyzékek készítése, honlapon
megjelentetés

Folyamatos

Folyamatos

Felelős

Könyvtárosok

Könyvtárosok

Könyvtárosok,
informatikus

Új beszerzések ajánlójegyzéke,
Témacsoportok kialakítása
Olvasók segítése,
tájékoztatása

Felszólítások
kezelése

IV.
Időpont
Január 7.
Április 12.

Használói tájékoztatás, saját
könyvtár illetve más
könyvtárak állományai,
katalógusai
Felszólítók kiküldése, a
visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése

Folyamatos
Május
Október
November

Gottfried
Sándorné,
Kiszely Ilona
Könyvtárosok

A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
Polgármesteri köszöntő
Vers- és prózamondó verseny

16

Helye
Hivatal
Kossuth 50. sz.

Felelős
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Április 18.19.-20.
November
V.

VI. Internetvers Fesztivál,
együttműködés
Gyermekkönyvtári Napok

Könyvtár,
Műv.ház
Könyvtár

Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Internet, számítógép-használat, szolgáltatások, olvasásnépszerűsítés, webes
megjelenés
Cél

Interaktivitás növelése

Webes megjelenés

Feladat
Szövegelő játék on-line
elérhetősége
Játékos feladatok a
gyermek honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos
frissítés, tartalmak
feltöltése:
Endrőd építészete
Temetők, keresztek,
temetkezés
Mesterek és mesterségek
Márton Gábor
Gyoma története
Szakdolgozatok

Határidő
Folyamatos

Folyamatos

Jegyértékesítés

Szolgáltatás népszerűsítése

Folyamatos

Olvasásnépszerűsítés

Szövegelő, új programok,
akciók kidolgozása
rendezvények az
olvasásnépszerűsítésére

Folyamatos

Felelős
Könyvtárosok,
informatikus

Könyvtárosok,
informatikus,
könyvtárvezető

Könyvtárosok,
informatikus
Könyvtárosok,
informatikus,
könyvtárvezető

Gyomaendrőd, 2012. január 31.

Dinyáné Bánfi Ibolya s.k.
Intézményvezető
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi Intézmény 2013. évi
közművelődési programtervéről
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István a Közművelődési - Közgyűjteményi Intézmény intézményvezetője elkészítette az intézmény
2013. évi közművelődési munkatervét, melyben felvázolta a civil vagy más szervezetekkel közösen rendezett
programokat és a telephelyeken rendezendő egyéb programokat is.
A 2013. évi közművelődési programterv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Közművelődési - Közgyűjteményi Intézmény 2013. évi közművelődési programtervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény 2013. évre szóló közművelődési programtervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan elkészítettem intézményünk 2013. évi munkatervét.
A munkatervben intézményünk által szervezett rendezvényeken kívül a civil vagy más
szervezetekkel közösen rendezett programok és a telephelyeinken rendezendő egyéb
programokat jelöltük.
A Katona József Művelődési Központ a város legnagyobb közművelődési színtere. A ház
helyet ad civil és városi rendezvényeknek, iskolai és óvodai ünnepségeknek, valamint szakmai
fórumoknak. A művelődési házban működő civil csoportok is itt rendezik meg évenként
visszatérő nagyobb rendezvényeiket (tanévzáró, jótékonysági est, nőnap, bál, stb.).
Városunk gyermekeinek tavasszal és ősszel a hagyományainkhoz híven gyermekszínházat
szervezünk két korcsoporthoz igazítva az előadásokat. Az óvodásoknak és az általános
iskolásoknak külön gyermekdarabokat mutatnak be a fellépő művészek.
Az idén a VI. Internet Versfesztiválnak ad helyet a művelődési ház. Az Omart Kulturális Műhely
szervezésében került Gyomaendrődre az országos fesztivál rendezésének a joga.
Az Endrődi Népházban folytatjuk az ismeretterjesztő és tudományos rendezvényeinket.
A X. Néprajzi Konferencián, a vadászat témában szervezzük meg a tanácskozást, ahol a történetés néprajztudomány elismert tudósai tartanak előadásokat. A konferenciához kapcsolódva
időszaki kiállítást szervez az intézményünk közgyűjteményi részlege az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény.
A Népház nagytermében képzőművészeti kiállítások és egyéb szakkiállítások szervezése
folyamatban van (Holló László Művésztelep záró kiállítás, Méhészeti szakkiállítás,

Titkos

receptjeink-ételkiállítás)
A Népház konferencia terme egyre több civil rendezvénynek válik színterévé. Az Endrődi
Gazdakör, a Cukorbetegek Clubja, a Szent Imre Alapítvány, a Jóga kör a rendszeres
foglalkozásaik mellett egyre több előadást és szakmai rendezvényt hoznak a házba.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény városunk néprajzi és helytörténeti
emlékeinek gyűjtésével, feldolgozásával, őrzésével és bemutatásával foglalkozik. Egy-egy
kutatási témában évi rendszerességgel jelentet meg köteteket. Az idei évben a paraszt- és
cigányzenész hagyományokat bemutató kötet megjelenését tervezzük.

A gyűjteményünk részt vesz a régiós kézműves hagyományokat feltáró 2013-2017-ig terjedő
OTKA kutatásban. A tájház továbbra is szoros munkakapcsolatban van a szakmai
szervezetekkel, elsősorban a DE Néprajzi Tanszékkel, a Szentendrei Skanzennel és a
Tájházszövetséggel.
Gyomaendrőd, 2013. február 11.
Tisztelettel:
Dr. Szonda István s.k.
intézményvezető

MUNKATERV
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (KKSZI) által szervezett
és egyéb rendezvények az intézmény egyes telephelyein
2013. évi programok, rendezvények, városi és nemzeti ünnepségek
Dátum

nap

rendezvény

helyszín

január 2.

hétfő

Véradás

január 7.

hétfő

Véradás

január 12.
február 12.

szombat
kedd

Háromkirályjárás
Agrárkamarai választás

február 18.

hétfő

Véradás

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Endrődi Népház
Katona József
Művelődési Központ
Endrődi Népház

február 22.
március 7.

péntek
csütörtök

március 10.

vasárnap

Kner konferencia
Őszidő Nyugdíjas Klub
nőnap műsoros ebédje
Megyei Méhésznap és
szakkiállítás

március 15.

péntek

Nemzeti ünnep

március 17.

vasárnap

Torzsási Horgász
Egyesület közgyűlés
Gyermekszínház

március
április
március
április
március 21.

csütörtök

március 23.

szombat

Gyermekszínház

április
(ápr.29. a Tánc

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
közgyűlése
Galaktika előadás
Gálaműsor a Tánc
Világnapja alkalmából

szervező

Magyar
Vöröskereszt
Magyar
Vöröskereszt
KKSZI
Magyar
Agrárkamara
Magyar
Vöröskereszt
Kner Imre Gimnázium KKSZI
Katona József
Pap Jánosné
Művelődési Központ
Endrődi Népház
Árgyelán János
Megyei Méhész
Szöv.
KKSZI
Gyomaendrőd
KKSZI
Szabadság tér
Katona József
Torzsási Horgász
Művelődési Központ
Egyesület
Katona József
KKSZI
Művelődési Központ
Endrődi Népház
KKSZI
Katona József
Művelődési Központ

Szujó Zsolt

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ

Gál Imre

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ

Dr. Tóth Elek
Kertbarát Kör
VAMI, HevesiNagy Anikó

Katona József
Művelődési Központ

Magyar
Vöröskereszt

Jenei Éva

Világnapja)

április
április 6.

szombat

április 15.

hétfő

Városi bor-, kolbász és
pálinka verseny
Tavaszi Zsongás – a
Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény műsora
Véradás

április 18.19.-20.
április 20.

csütörtök
péntek
szombat
szombat

április 22.

hétfő

X. Tudományos
Néprajzi Konferencia
Véradás

április 30.

kedd

Szent László
zarándoklat
Gyomaendrődről
Nagyváradra
Véradás

május 1.

szerda

május 9.

csütörtök

május 10.

péntek

május 11.

szombat

május 26.

vasárnap

Járási kézműves és
biotermék bemutató
Őszidő Nyugdíjas Klub
anyák napi műsoros
ebédje
Vasúttal a Körösök
mentén konferencia
Békés Megyei Néptánc
Szövetség néptánc
fesztivál
Hősök Napja

május 29.

szerda

Kihívás napja

május 31.

péntek

június 1.

szombat

június 2.

vasárnap

Óvodai ballagás – Jókai
út
Óvodai ballagás –
Kossuth u.
Nemzeti Összetartozás
Napja

április 25-28.

VI. Internet Vers
Fesztivál

Katona József
Művelődési Központ

B. Molnár Albert
KKSZI

Endrődi Népház

KKSZI

Katona József
Művelődési Központ

Magyar
Vöröskereszt
Dr. Szonda
István

Endrődi Népház

Magyar
Vöröskereszt
KKSZI

Polgármesteri Hivatal
udvara
Katona József
Művelődési Központ
Endrődi Népház

KKSZI

Katona József
Művelődési Központ

B. M. Néptánc.
Szöv.
Weigert László
KKSZI

Gyomaendrőd Hősök
tere
Több helyszínen

(május utolsó
szerdája)

Június
(június első
vasárnapja)

június

Pap Jánosné

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Megemlékezés a
református
templomban, utána
koszorúzás a
Szabadság téri
országzászlónál
Pedagógusok köszöntése Katona József
– városi ünnepség a
Művelődési Központ
pedagógus nap
alkalmából
Jó tanuló – jó sportoló
Katona József
díjátadó ünnepség
Művelődési Központ

június

Egyesületi évzárók
(Ruma, Körösmenti)

Katona József
Művelődési Központ

június

Kis Bálint napok –

Katona József

Polgármesteri
Hivatal

KKSZI

Polgármesteri
Hivatal
Járási Hivatal –
tankerület
Polgármesteri
Hivatal
Járási Hivatal –
tankerület
Rumba TSE
Körösmenti
Táncegyüttes
Ágostonné

június 18.

kedd

június 29.

szombat

díjátadó ünnepség
VAMI évzáró gála

július 15.

Hétfő

Kuláküldözés idején
tönkretett gazdák
emléknapja –
megemlékezés
Holló László
Művésztelep záró
kiállítása
Véradás

július 22.

Hétfő

Véradás

július 2.

augusztus 20. Kedd

Nemzeti ünnep

augusztus 26. Hétfő

Véradás

szeptember
október
szeptember
október
szept. 26.

Őszi termések kiállítás

Csütörtök

szept. 30.

Hétfő

október

Kertszépítési verseny
eredményhirdetése
Őszidő Nyugdíjas Klub
idősek világnapi
műsoros ebédje
Véradás
Hangverseny a Zenei
Világnap alkalmából

(október 1. a
Zenei Világnap)

október 5.

szombat

október 7.

hétfő

Titkos receptjeinkételkiállítás
Véradás

október 23.

szerda

Nemzeti ünnep

október
november
október
november
november 26. kedd
december 1.

vasárnap

december 8.

vasárnap

december 15.

vasárnap

Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Endrődi Népház

Farkas Mária
VAMI, HevesiNagy Anikó
KKSZI

Endrődi Népház

KKSZI

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Gyomaendrőd Hősök
tere
Endrődi Népház

Magyar
Vöröskereszt
Magyar
Vöröskereszt
KKSZI

Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ
Katona József
Művelődési Központ

Endrődi Népház

Gyermekszínház

Katona József
Művelődési Központ
Gyomaendrőd Hősök
tere
Katona József
Művelődési Központ
Endrődi Népház

Véradás

Endrődi Népház

Adventi gyertyagyújtás
1.
Adventi gyertyagyújtás
2.
Adventi gyertyagyújtás

Gyomaendrőd
Szabadság tér
szökőkút körül

Gyermekszínház

Magyar
Vöröskereszt
Dr. Tóth Elek
Kertbarát Kör
Polgármesteri
Hivatal
Pap Jánosné
Magyar
Vöröskereszt
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórusa
Gecseiné
Sárhegyi Nóra
KKSZI
Magyar
Vöröskereszt
KKSZI
KKSZI
KKSZI
Magyar
Vöröskereszt
KKSZI

december 22.

vasárnap

december 12.

csütörtök

december
december

3.
Adventi gyertyagyújtás
4.
Őszidő Nyugdíjas Klub
karácsonyi műsoros
ebédje
Idősek karácsonya
Karácsonyi ünnepség,
tea-és kalácsosztással

Katona József
Művelődési Központ

Pap Jánosné

Katona József
Művelődési Központ
Gyomaendrőd Hősök
tere

Térségi Szoc.
Gond. Központ
KKSZI

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Képviselő-testület 2013. évi első féléves munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület
Beterjesztem a Képviselő-testület 2013. első féléve munkatervére vonatkozó javaslatot. A Képéviselő-testületnek
nem kötelező munkatervet elfogadni, erre vonatkozó jogszabályi előírás nem található. Az SZMSZ-ben foglaltakra
figyelemmel összeállításra került a testület 2013. első féléve munkatervének javaslata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselő-testületi
ülés napirendi pontjaira a Képviselő-testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület
szabadon módosíthatja.

Döntési javaslat
"Képviselő-testület 2013. évi első féléves munkaterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év első félévnek munkatervét az alábbiak
szerint fogadja el:

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAMja
2013. elsõ félévére
Február rendkívüli testületi ülés
- A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság kibővített ülése
Február 28.
- A Képviselő-testület 2013. első félévi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.)Valamennyi bizottság
A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Óvodai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági,)
támogatásban részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A polgármester 2013. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Lévai Éva köztisztviselő
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2013
évi rendezvények támogatásáról
Felelős:
1.) Várfi András polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a
2013-as költségvetési évre
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- IKSZT 2013. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A Liget Fürdő Kft. előzetes üzleti tervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-A Közművelődési - Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2013. évi
közművelődési programtervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Március 28.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Hivatali felelős:
42

1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2012. évi közbeszerzési
tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam (2012. évi) alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés
bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
-Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatospályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Utasítás keretében ellátásra kerülő zöldterület gazdálkodás 2013. évi tervének elfogadása, beszámoló a
2012 évi utasítás végrehajtásáról.
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtására 2013-ban betervezett feladatok elfogadása,
műtárgyak helyszíni szemléje 2012 évben elvégzett feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető, Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A sportcsarnok üzemeltetésére adott utasítás teljesítése céljából 2013-ban elvégzendő feladatokról
tájékoztatás, és a 2012-es évben elvégzett feladatokról beszámolás
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Beszámoló a 2012. évi közmunkaprogramról, a szociális földprogramról, és a Start Közmunka Programról,
komplett gazdaságossági számítás 2013-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése, benyújtott
pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter projekt koordinátor
2.) Pardi László osztályvezető
3.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-2013.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető Pardi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-29/2012.(X.29.) önkormányzati rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
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felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-7/1991.(IX.19.)önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület és Szervei szervezeti és működési
szabályzatáról, felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző és dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
Hivatali felelős:
1.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Jelentés a háztartási települési szilárd hulladék súly szerinti fizetés esetleges bevezetésének költség
kihatásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésről
Hivatali felelős:
1.)Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Április 25.
A város 2014. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi Bizottság
- Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2013. évi üzleti terv elfogadása, prémium
feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2013. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
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2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2012. évi működéséről.
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2013. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, hulladéklerakóval kapcsolatos peres ügyekről tájékoztatás
adása.
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések
behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és
bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Zöldpark Nonprofit Kft. beszámolója az oktatási vagyon működtetésére adott utasítás végrehajtásáról
Felelős:
Fekete József ügyvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon átadásáról átvételéről (leltározás, nyilvántartás stb.)
Hivatali felelős:
1.) Csényi István osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedével működéséről beszámoló
Hivatali felelős:
Osztályvezetők, Megyeri László aljegyző, dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
-Belvíz III, és VIII-as ütemek beruházásáról komplex beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető és Hrabovszkiné Tóth Beatrix köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Gyomaendrődi szennyvíztisztító beruházásról beszámoló (forrásösszetétel, közbeszerzések, megbízások
teljesítése stb.)
Hivatali felelős:
Megyeri Sándor projekt menedzser, Mile Erika kapcsolattartó
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Május 30.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
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Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a 2011. évi CCIX. tv. hatása az önkormányzati vízi közmű
üzemeltetésre..
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető Hrabovszkiné Tóth Beatrix köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Óvodai feladatellátás felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.)Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Június 28.
- A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató az oktatási vagyon működtetésére vonatkozó utasítás végrehajtásáról:
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi Intézmény fenntartó jogával kapcsolatos eljárásról tájékoztatás és egységes
szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák
nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az
elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
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1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda
felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Július: szünet
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -__

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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11. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. február 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Stratégiai teljesítménykövetelmények meghatározása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők teljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója a szervezet sajátosságaira figyelemmel a
munkáltatói jogkör gyakorlója évente értékeli. A teljesítmény értékelés ajánlott elemeinek szervezeti szintű egységes
alkalmazásáról át nem ruházható hatáskörben a közigazgatási szerv vezetője rendelkezik. A közigazgatás
minőségpolitikájáért és személyzeti politikájáért felelős miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának
elősegítésére módszertani útmutatót adhat ki. Az értékelés ajánlott elemeit a 10/2013.(I.21.) Korm. rendelet 8.§ (1)
az alábbiak szerint határozza meg:
-stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények
-egyéni fejlesztési célok
-év közbeni többletfeladatok
-kompetenciák
A stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények a szervezet stratégiai célkitűzéseiből lebontott egyéni feladat. A
teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazását belső szabályzatban kell alkalmazni.
Az Mötv. (2011. évi CLXXXIX.tv.)81.§-a az alábbiak szerint határozza meg a jegyző, aljegyző feladatait:
„ (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.
(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.
(3) A jegyző
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük
jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
(4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal, a közös
önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez,
felmentéséhez és jutalmazásához.”
Megállapítható, hogy a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról a jegyző dönt, és meghatározza a
teljesítmény értékelés elemeit. A Gyomanedrődi Közös Önkormányzati Hivatalt az alapítók a jogszabályban
meghatározott feladatok ellátására és az önkormányzati programokban meghatározott célkitűzések teljesítése
érdekében hozták létre. A szervezet stratégiai céljai így szoros összefüggésben vannak az alapítói célkitűzésekkel,
elfogadott normákkal.
Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása során a szervezet stratégiai célokat a következőkben kívánom
meghatározni:
1.) A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok és a közös hivatal működését meghatározó
szabályzatok felülvizsgálata
2.) Képzési lehetőségek biztosításával növelni a közös hivatal működésének hatékonyságát, javítani az informatikai
eszközök kihasználását, egységes ügymenet elérése a kirendeltségek, és a közös hivatal székhely esetében
3.) Helyi jogalkotás felülvizsgálata, az alapítói önkormányzatoknál egységes eljárási rend biztosítása helyi normák
deregulációja
4.) Az önkormányzati döntéshozatalt hatékonyan segítő a köztisztviselők által készségszinten ismert és használt
egységes adatbázisok kialakítása
5.) Belső kontrolrendszerek kialakítása és alkalmazása melyekkel biztosított a feladat ellátást szolgáló
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önkormányzati vagyon költséghatékony működtetése, figyelemmel a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzatokra.

Döntési javaslat
"Stratégiai teljesítménykövetelmények meghatározása"
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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013 évre vonatkozó szervezet stratégiai célkitűzéseiről szóló tájékoztatót.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi stratégiai céljai:
1.) A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok és a közös hivatal működését meghatározó
szabályzatok felülvizsgálata
2.) Képzési lehetőségek biztosításával növelni a közös hivatal működésének hatékonyságát, javítani az informatikai
eszközök kihasználását, egységes ügymenet elérése a kirendeltségek, és a közös hivatal székhely esetében
3.) Helyi jogalkotás felülvizsgálata, az alapítói önkormányzatoknál egységes eljárási rend biztosítása helyi normák
deregulációja
4.) Az önkormányzati döntéshozatalt hatékonyan segítő a köztisztviselők által készségszinten ismert és használt
egységes adatbázisok kialakítása
5.) Belső kontrolrendszerek kialakítása és alkalmazása melyekkel biztosított a feladat ellátást szolgáló
önkormányzati vagyon költséghatékony működtetése, figyelemmel a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzatokra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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