ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. május 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2013. 05. 30-i ülésre

683/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Súlyalapú települési szilárd hulladék begyűjtésére vonatkozó tervezet kidolgozása
Határidő: 2013. 03. 31., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2013. március 31.
A Gyomaközszolg Kft ügyvezetője, Fekete József kidolgozta a súlyalapú települési
szilárd hulladék begyűjtésére vonatkozó tervezetet és azt beterjesztette a Képviselőtestület márciusi ülésére.
700/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évben alkalmazandó díjtételei
Határidő: 2013. 01. 01., felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya, végrehajtva: 2013. január 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő — testülete az alábbiak szerint
határozta meg a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évben alkalmazandó díjtételeit,
2013. január 1. napjától:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Határ Győző Városi
Könyvtárába díjmentes beiratkozási díjat állapított meg a 463/2008. (XI. 27.) Gye.
Kt. határozata alapján. Érvényes mindazokra, akikre törvényi vagy jogszabályi
mentesség nem vonatkozik.
A díjfizetése alóli törvényi és jogszabályi mentesség, illetve kedvezmény:
16 éven aluliaknak
ingyenes
70 éven felülieknek
ingyenes
diákoknak, érvényes
50 % kedvezmény
diákigazolvánnyal
pedagógusoknak
50 % kedvezmény
munkanélkülieknek, GYES50 % kedvezmény
GYED-en lévőknek
nyugdíjasoknak 65 év alatt,
járadékra jogosultaknak,
szociális ellátottak
kulturális intézmények
50 % kedvezmény
munkatársainak
fogyatékkal élőknek (mozgás, ingyenes

látás, hallás sérültek)
közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes
Szolgáltatási díjak:
Csökkentette, az alábbi táblázat alapján:
Méret Szín
Tevékenység
A/4 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
A/4 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
A/3 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
A/3 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
A/4 Laminálás
A/3 Laminálás
A/4 Szkennelés
A/3 Szkennelés
Spirálozás 6-32 mm
Előlap+hátlap
Számítógép használat, minden megkezdett fél
óra
A/4
Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Első felszólítás után
1-3 könyv
4-10
Második felszólítás után
1-3 könyv
4-10
Harmadik felszólítás után
1-3 könyv
4-10
Ajánlott levél utáni felszólítás
+könyv db/
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft
alatti
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+
500 Ft, de minimum 1000 Ft
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Díj (Ft)
20
30
40
60
150
100
50
300
150
100
50
100
50
100
50
100
150
50
50
200
50
800
50
100
200
200
400
300
600
500
100
1000

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok 2013. évben alkalmazandó díjtételei
Határidő: 2013. 01. 01., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2013. január 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő — testülete az alábbiak szerint
határozta meg a Varga Lajos Sportcsarnok 2013. évben alkalmazandó díjtételeit,
2013. január 1. napjától:
Megnevezés
2013. évi tervezett díj
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek,
3200 Ft/óra
DSK
általános óradíj
4000 Ft/óra
702/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évben alkalmazott
díjtételei
Határidő: 2013. 01. 01., felelős: Dr. Szonda István, végrehajtva: 2013. január 1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője a Katona József Művelődési
Központ, a Népház, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a
Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában 2013. évben is a 2011. évre jóváhagyott
(2012. évben alkalmazott) bérleti díjakat alkalmazza.
715/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
Határidő: 2013. 03. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. március 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Térségi Szociális Gondozási Központ az oktatási intézmények élelmezésével
kapcsolatos térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról szóló
tájékoztatását.
72/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet összevonása
Határidő: 2013. 05. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. május 30.
Az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet összevonása megtörtént. A Városi
Egészségügyi Intézmény 2013. május 1. napjával rendelkezik működési engedéllyel
a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.
73/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Egészségügyi Intézmény felhatalmazása az 1. számú felnőtt háziorovosi körzet
működtetésével

Határidő: 2013. 05. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. május 30.
A Városi Egészségügyi Intézmény 2013. május 1. napjától rendelkezik működési
engedéllyel az 1. számú felnőtt háziorvosi feladat-ellátására. A körzetben dr.
Macsári Judit felnőtt háziorvos biztosítja a feladat-ellátást.
150/2013. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös Kajak SE kérelme -sólyapálya és móló engedélyezési tervének finanszírozása
Határidő: 2013. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. május 31.
A Körös Kajak SE sólyapálya és móló engedélyezési tervének finanszírozása
nevesítésre került a tartalékok közt, a 2013. évi költségvetési rendelet I. sz.
módosításának alkalmával.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén elfogadta a város 2013. évi költségvetését a 3/2013.
(II. 19.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe.
A költségvetési főösszeg 66.525,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2012. évi zárszámadási
rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
Megtörtént a sport- civil- és környezetvédelmi alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból
kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
A tartalékból kivezetésre került az új városhaza kialakításával kapcsolatban elkülönített összeg a Közös
Önkormányzati Hivatal és a Határ Győző Városi Könyvtár tényleges kiadásainak megfelelően.
A Képviselő-testület május 2.-i ülésén döntött, hogy a tartalékban a Liget Fürdőtől szolgáltatásvásárlásra
elkülönített 10.000 E Ft a visszaigényelhető ÁFA összegével megemelésre kerül, mely előirányzat módosítás
a jelen rendeletmódosítás során megtörtént.
A tartalékból kivezetésre került KEOP pályázatok kiviteli tervének 6.782 E Ft-os összege a városgazdálkodás
kiadásai közé.
Az eredeti költségvetésben az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos összes kiadás az átadott
pénzeszközök között szerepel. Mivel a Képviselő-testület döntése alapján a dologi kiadásokkal kapcsolatos
feladatok és a könyvelés az önkormányzatnál jelentkezik, ezért az oktatási vagyon dologi kiadásaira
megtervezett 62.000 E Ft jelen rendelet módosítás során került átcsoportosításra.
A Képviselő-testület döntése alapján a tartalékok közé került beépítésre a Körös Kajak SE sólyapálya és
móló beruházás 1.257 E Ft saját erő, és a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésének 4.214 E
Ft-os saját erő összege, mely a pályázat pozitív elbírálását követően kerül a beruházási kiadások közé.
A 49/2013. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával a Közművelődési, Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézménytől 1 fő áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba. Az áthelyezésből
adódó bér és járulék összegek módosítását jelen költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.
A Városi Egészségügyi Intézmény a működési célú pénzmaradványából dologi kiadásokra szeretne
10.000.000 Ft-ot megtartani. Operatív tervezésében szerepel, és szükség lenne telephely bővítésre, bízván a
Tisztelt Képviselő-testület támogatásában a működési célú pénzmaradvány nagyobb részét: 11.532 ezer
forintot fordítana a Hősök útja 63. szám alatti ingatlan megfelelősségének biztosítására. 4.700.000 Ft kerül
elkülönítésre a személyi juttatások biztosítására. Ez év első negyedévében előfordult, hogy munkáltatói
döntésből kellett biztosítani összeget ahhoz, hogy a közalkalmazotti dolgozó bére ne legyen kevesebb az
elmúlt évivel összehasonlítva.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti
költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
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A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.504.760 ezer fornt. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 714.039 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.143.045 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 817.553 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 183.065 ezer forint, dologi kiadás 717.183 ezer
forint, a működési célú pénzeszköz átadás 425.244 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 853.437 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 590.403 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873 ezer forint,
hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5.
melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.978 ezer forint.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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

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

Döntési javaslat
"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.504.760 ezer fornt. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 714.039 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.143.045 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 817.553 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 183.065 ezer forint, dologi kiadás
717.183 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 425.244 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 853.437 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 590.403 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873 ezer forint,
hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5.
melléklet mutatja be.
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.978 ezer forint.
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Indoklás
A 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
I. módosított előirányzat
változás

3 438 235
3 504 760
66 525

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
1.
Költségvetési támogatások
1.
Költségvetési támogatások
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
3.
Központosított támogatás
9233
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
7.
Talajterhelési díj
8.
Gépjármű adó
-42000
9.
Termőföld bérbeadása
10.
Különféle bírságok
11.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
12.
Mezőőri járulék bevétele
1.
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
1.

4.
1.
2.
3.
4.

1.

5.

10.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
2 700
Átvett pénzeszköz működési
12 050
Felhalmozási célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány-mű
25 548
Előző évi pénzmaradvány-felj
21 237
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
3.
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
1

1.
2.
3.
4.

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

1.
2.
3.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel

2.

3.

4.

1

33

4.
5.

2

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

32 206

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

3 220

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.
Előző évi pénzmaradvány

2 295

Városi Egészségügyi Intézmény
1.
2.
3.
4.

6.

Térségi Gondozási Központ
1.
2.
3.
4.

9.

Közös Önkormányzati Hivatal
1.
2.
3.
4.

11.

Előző évi pénzmaradvány

Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

66 525
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3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár.
800 229
179 869
817 553
183 065
17 324
3 196

Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
612 498 504 068
0 2 096 664
717 183 425 244
0 2 143 045
104 685 -78 824
0
46 381

Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
1468
397
1865
Gáz, áramszámla előző idősz.PM
601
601
Könyvtár költöztetése
1760
1760
Változás
1468
397
2361
0
0
4226
Füzesné átcsop.márc. 1.-től

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Gye-i hírmondó újság
1500
1500
500
500
Rendezvényalapból nemzeti ünnepekre, cibere gyerek
Pénzmaradvány felhasználása
33
33
Füzesné átcsop.márc. 1.-től
-1468
-397
-1865
Változás
-1468
-397
2033
0
0
168
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

Pe.átad. Ellátottak jutt.
2

Pénzmaradvány felhasználása

0

0

2

0

Összesen
2
0
0
0
2

Egészségügyi Int.
Pénzmaradvány felhasználása

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
3 700
1 000 10 000

3 700

1 000

10 000

0

Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Pénzmaradvány felhasználása
3220

Változás

0

0

3220

0

Összesen
14 700
0
0
0
0
14 700

Összesen
3220
0
0
0
3220

Közös Önkormányzati Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
új városháza költségei
2727
2727
Pénzmaradvány felhasználása
2295
2295
Változás
0
0
5022
0
0
5022

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

Dologi

Összesen

Pe.átad. Ellátottak jutt.

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

Változás

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

37000010 Szennyvíz elvezetés
Változás
38210110 Települési hulladék

Változás
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
PM-ból előző évi kiad.
Változás
85600050 Okt vagyon működtetése

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

847
847

0

Változás
0
84140317. Okt.vagyon önkorm.költségek

0

0

31 715
31 715

Változás
0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

62 000
62 000

-93 715
-93 715

Változás
0
0
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

31 715
31 715
0
-31 715
-31 715
0
0
0

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0
0

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

0
0

847
847

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
85202111. Kis Bálint Isk.működtetése

0

0

0

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

0
0

1 902

Pály.pe.maradvány átad.KIK-nek

Változás
0
85202112 Rózsahegyi K.Isk.működtetése

0

0

1 902

Változás
0
85311110. Kner Imre Gimn.működtetése

0

0

0

0
0

Változás
84112611 Okmányiroda

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

1 902
0
1 902

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

Változás
84113310 Helyi adókkal kapcs.
Gépjármű adó hely.
Változás

0

0

0

0

0

0

0

0

-42 000
-42 000

-42 000
-42 000

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

4

0

84140310 Városgazdálkodás
T-ból átvez.TV közvetítés
díszvilágítás bontása
selyem u.gázdíj előző évről áth.
bankköltség, adóért.
új városháza költségei
PM-ból előző évi áram, víz, gáz Hősök, Dózsa u,stb.
KEOP pály.kiviteli terve
IKSZT műk.tám.
Tótka S.jutalma
357
Változás
84140311 Vállalkozói iroda

843
161
2 718
1 787
1 839
4 685
6 782
2 700
96

357

96

18 815

2 700

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

0

0

0

0

0
0

Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
84242112 Településőrök

0

Változás

0

0

0

0

0

0

843
161
2 718
1 787
1 839
4 685
6 782
2 700
453
0
21 968

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

84253110 Polgárvédelmi tev.
Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

0

Változás
85101150 Óvodai nevelés

0

0

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

0

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

Változás
89044215 Téli közfoglalkoztatás
8 fő közmunkás foglalk.jan-febr
Változás
89044214 Mg.közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0
0

1 326
1 326

204
204

0

0

1 530
1 530

60fő foglalkoztatása jan.febr.

8 660

1 204

20

Változás
88992410 Családsegítő szolg.
december havi kiadások PM-bó
Változás

8 660

1 204

20

0

9 884
0
9 884

1079
1 079

287
287

17
17

0

5

0

0

1383
1383

88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.
0

0

0

0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88212410 RK gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
87301118 Mirhóháti u. TIOP

0

0

0

0

0
0

Változás
88992810 Falugondnoki szolgálat

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
Civil alap felosztása
Polgármesteri alap felosztása
Változás
0
84140310 Közcélú támogatás-menedzsment
közmunka menedzsment előző
336
Változás
336

0

0

0

0
0

0

0

1550
274
1824

1550
274
1824

91
91

0

0

427
427

6

0

89044210 Közhasznú foglalkoztatás-kézbesítők
Változás
89044310 Közmunka 2013-ban induló

Változás
89044311 Közmunka
start közmunka előző évről áth.

0

0

0

0

1746

282

Változás
1746
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
Sajt és Túrófesztivál tám.
Változás
0
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
Halászléfőző tám.
Változás
91050210 Képtár
képtár támogatása
Változás
93120410 Diáksport
Spot alap felosztása

0

0

0

0
0

0

0
0
0

282

0

0

0

0

1750
1 750

0

2028
0
0
2028

0

1 750
1 750

0

800
0
800

800

0

0

0

800

0

0

0

550
550

550
550

120

32

348

Változás
120
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
Spot alap felosztása

32

348

0

500
0
500

10500

Változás
93291110 Fürdő

0

0

0

10500

10500
0
10500

Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
Rendezvényalap felosztása

0

0

0

0

0
0

Változás

0

1150

0

1150
0
0
1150

0

0
0
0
0
0

0

0

1150

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása

0

0

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása
TDM részére pe.átadás

0

0

0

Változás
96030210 Temetkezés

0

0

4000

4000
0
4000

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás

4000

0

Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Összesen:

13 624

2 196

82 047

-78 824

0

19 043

Mindösszesen:

17 324
17 324

3 196
3 196

104 685
104 685

-78 824
-78 824

0
0

46 381
46 381

Változás
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
változás

42 000
45 300
3 300

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Előirányzat neve

Változás

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Szoc. Gond. Központ

Közös Önkormányzati Hivatal

Határ Győző Városi Könyvtár
3 300

Selyem u. épület felújítása

Felújítás változás összesen:

3 300
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5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
566 303
44 726
I. Módosított ei.
590 403
48 648
Változás
24 100
3 922
Cím Alcím Előir.
Alcím neve
Cím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Új városháza költsége

Felhalm. egyéb kiadásai
214 386
214 386
0
Előirányzat neve

Összesen
825 415
853 437
28 022
Változás
2969
3476

Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.

5974
11532

Térségi Gondozási Központ
Közös Önkormányzati Hivatal

Határ Győző Városi Könyvtár
149

Riasztó beszerelése könyvtárba

Fejlesztési kiadás összesen:

24 100

Önkormányzat
3 922

Környezetvédelmi alapból pály.tám.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

3 922

Önkormányzat

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

28 022
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6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
Változás

474 156
462 978
-11 178

Cím Alcím Előir.
Alcím neve
Előirányzat neve
Cím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Civil alap
Sport alap
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
Központosított támogatás
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.
Iparűzési adó túlfizetés
Új Városháza kial. Maradvány költsége
Új városháza kial. Többletköltségei
Könyvtár kial.Selyem út 124.
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+5
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Önkormámyzat összesen
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:
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Változás

-274
-2 100
-11 000
-4 200
-4 000
2 700
598
-2 700
7 541
9 233
-843
-1 500

-6 545
-3 922
22
-5 432
1 257
4 214
18 207
-4 197
-3 000
-5 000
-737
-6 045

-4 633
-11 178
-11 178
-11 178

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím
szám

Alcím
szám

Előir.
szám

1.

1.

1.

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

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

8.
9.
10.
11.
12.
1.
1.

1.
1.
1.

2.
3.

3.
1.-3.
4.

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
1.
2.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
693 687
Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
Zöldter. Gazd.tám.
Közvil. Tám.
Köztemető fennt. Tám.
Közutak fennt. Tám.
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
Óvodaped. Bértám.
Óvodaműk. Tám.
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térs
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.K
Étkezés állami tám.
Bentlakásos üzemeltetési tám.
Kulturális fel. Tám.
Normatív kötött felhasználású tám.
64 339
Központosított támogatás
0
0
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
0
Céljellegű decentralizált támogatás
0
Vis maior támogatás
0
Egyéb központi támogatás
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
758 026
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
200 000
Építményadó
30 000
Telekadó
4 500
33 000
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
5 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
1 500
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
82 521
SZJA jöv.kül.mérséklése
359 471

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

Módosított
előirányzat I.

2013. évi terv

691 296
158 605
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
76 336
12 582
0
64 661
21 538
204 594
79 356
15 351
16 337

691 296

691 296

0
9 233
0
0
0
0
0
700 529

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

75 000

70 000

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
805 992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 250
Költségvetési bevételek összesen:
1 570 268
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
118 127
Átvett pénzeszköz működési célra.
529 540
Felhalmozási célú bevétel
74 518
Előző évi pénzmaradvány
0
Összesen
722 185

10 000
421 000

28 000
0
0
0
10 000
379 000

Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok

0
0
0
0

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.

2012. évi ei.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
1

9 000
0
9 000
1 121 296

9 000
0
0
0
9 000
1 088 529

96 251
541 989
537 885
0
1 176 125

98 951
554 039
537 885
0
1 190 875

30 915
0

21 900
0

21 900
0

2 323 368

2 319 321

500

300

500

300

7 800
0

6 800

2 301 304
0
300
0
0
1
301
0
6 800
0

1. melléklet
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.

Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szo
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

2

0
0
7 800

6 800
183
2 101

0
33
6 833
183
2 101
0
2
2 286

0
0
0
0

2 284

4 140
132 017

4 140
145 879

4 140
145 879
0

136 157

150 019

150 019

235 429
18 565

238 545
10 294

238 545
10 294
0

253 994

248 839

248 839

2 395

395
1 726

2 395

2 121

395
1 726
0
2 295
4 416

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

1 121 296
346 614
701 989
537 885
708 551
21 900
0
3 438 235
3 438 235

1 088 529
349 314
714 039
537 885
793 093
21 900
0
3 504 760
3 504 760

2 649 696

2 191 799

2 173 782

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

Előir. szám Cím neve Alcím neve

4.

Előir. neve

13.

4.

2013. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
4.

2012. évi ei.

Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

14 712

37 861

7 339
10 000

63 409
1
2 933
2
26 232
10 559
12 295

14 712

58 100

115 431

806 703

650 451

671 688

2 900

0
0
5 974
0
0
806 703
821 415

650 451
708 551

677 662
793 093

3. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

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

1.

1.

1.

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Előir. neve

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
Kamatbevétel kötvény
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Oktatási intézmények saját bev.

2012. évi ei.

Módosított
előirányzat I.

1 114
8 140
22 364

1 114
8 140
20 575

1 114
8 140
40 575

536
2 084
2 084
3 000
965
30 000

393
2 084
2 084
3 000

393
2 084
2 084
3 000

25 000

25 000

14 081

13 861

13 861
2 700

20 000
13 759

20 000

0

96 251

98 951

190 115

190 115

3 000
18 408
286 309
16 808

0

3 000
18 408
286 309
18 052
9 884
922
0

12 214
12 935

12 214
12 935

2 200
541 989

2 200
554 039

0
541 989

0
554 039

319 844
32 529
32 545

319 844
32 529
32 545

49 538
91 929
526 385

49 538
91 929
526 385

Saját bevétel összesen:
118 127
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
237 720
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332,
8 390
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
245 470
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
Képviselő választásra átvett pe.
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
1 110
750
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis
3 026
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
24 215
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
526 405
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
3 135
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
3 135
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
529 540
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
24 865
Közösségi közlekedés pály.tám
4 538
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.
3 351
Szennyvíztisztító telep felújítás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
15 652
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre
7 256
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.D
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
55 662
4

2013. évi
terv

3. melléklet
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
1.

5.

1.

5.

1.

6.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignác
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

5

1 500
17 356

1 500
10 000

1 500
10 000

18 856
74 518

11 500
537 885

11 500
537 885

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

4 000
300
1 500
700
0
400
0

4 000
300
1 500
700
0
400
0

1 000
7 000
7 000
21 900

1 000
7 000
7 000
21 900

4.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2012. évi ei. 2013. évi terv
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
599 170
274 662
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
144 089
40 339
3.
Dologi kiadás
342 732
198 392
4.
Pénzeszköz átadás
151 248
277 794
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormány 1 237 239
791 187
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
12 202
5 775
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 295
1 559
3.
Dologi kiadás
5 634
5 622
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár ös
21 131
12 956
3.
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
14 906
11 528
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 976
3 112
3.
Dologi kiadás
12 386
10 886
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szo
31 268
25 526
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
0
55 754
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
0
15 054
3.
Dologi kiadás
0
15 596
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu
0
86 404
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
62 283
70 323
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
15 729
19 025
3.
Dologi kiadás
60 145
62 671
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összes
138 157
152 019
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
214 558
250 044
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
57 580
67 161
3.
Dologi kiadás
250 836
262 815
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ össze
522 974
580 020
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
154 741
132 143
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
48 165
33 619
3.
Dologi kiadás
67 047
56 516
4.
Pénzeszköz átadás
262 284
226 274
5.
Ellátottak juttatása
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
532 237
448 552
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
1 057 860
800 229
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
272 834
179 869
3.
Dologi kiadás
738 780
612 498
4.
Pénzeszköz átad., egyéb t
413 532
504 068
5.
Ellátottak juttatása
0
0
Működési kiadások mindösszesen:
2 483 006
2 096 664
2 483 006
2 096 664

6

Módosított
előirányzat I.
288 286
42 535
280 439
198 970
0
810 230
7 243
1 956
7 983
0
17 182
10 060
2 715
12 919
0
25 694
55 754
15 054
15 598
0
0
86 406
74 023
20 025
72 671
0
0
166 719
250 044
67 161
266 035
0
0
583 240
132 143
33 619
61 538
226 274
0
453 574
817 553
183 065
717 183
425 244
0
2 143 045
2 143 045

5. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí
Előir.
szá
m
szám
m szám
9.
7.

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

8560050
1.
2.
3.
4.
84140317
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111410

Szakfel.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás (Kama
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 500
Pénzeszköz átad., e
13 974
Összesen:
17 474
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
5 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen
5 000
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
399 496
Munkaa.terh.jár.és s
107 842
Dologi kiadás
102 862
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
610 200
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
14 081
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
14 081
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
23 221
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
23 221
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0

0
0
0
0

0

0

Módosított
előirányzat
I.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
10 000
13 807
23 807

0
0
10 000
13 807
23 807

6 934
0
6 934

0
0
7 781
0
7 781

0
0

0
0
0
31 715
31 715

10 917
2 948
14 000
93 715
121 580

10 917
2 948
76 000
0
89 865

0

0
0

0
0
0
0
0

13 861

0
0
13 861
0
13 861

0
3 455
22 000
25 455

0
0
3 455
22 000
25 455

0

0

0

0
0
0
0
0

0
13 861

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.
3.
4.
84111510

Adatok E Ft-ban
Cím Alcím
Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv
neve neve

Személyi juttatás
26 437
Munkaa.terh.jár.és s
7 100
Dologi kiadás
5 584
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
39 121
Önkormányzati képviselőválasztás
7

13234

5. melléklet

1.
2.
3.
4.
85202111
1.
2.
3.

85202112
1.
2.
3.

85311110
1.
2.
3.
4.
84112611
1.
2.
3.

84112612
1.
2.
3.
4.
84113310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
Okmányiroda
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
Összesen:
Városgazdálkodás

84140310
1.
2.
3.
4.
84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

0

0

0
0
0
1 902
1 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

42 000
42 000

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

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

84140210

0

0
0
0
0
0

Összesen:
Vállalkozói iroda

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

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

33 238
357
96
61 315
21 660 1455*12+1
83 428

0
55 085
17 705
72 790

0
42 500
18 960
61 460

0
750
0
750

0
750
0
750

0
0
750
0
750

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0

8

33 238
0
33 238

0
0
33 238
0

5. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

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

8 833
1 909
2 100
0
12 842

9 029
1 962
2 100
0
13 091

9 029
1 962
2 100
0
13 091

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

0
0

0

0
0
0
0
0

216
58
850
400
1 524

216
58
850
400
1 524

9 910
2 090
12 000

0
0
9 910
2 090
12 000

15 510
15 510

0
0
0
15 510
15 510

0
7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

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

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
89044215
1.
2.
3.
4.
89044214
1.
2.
3.
4.
88992410
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

216
58
850
900
2 024

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

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
28 666
Összesen:
28 666
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
500
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 680
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
7 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
7 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Téli közfoglalkoztatás 8 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Mezőgazd.közfogl. 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
8 000
Összesen:
8 000

9

0
0
6 000
6 000
0
0

0
0
6 000
0
6 000

0
0

0
0
0
0
0

0
0
125
0
125

0
0
125
0
125

0
0
0
0
0

1 326
204
0
0
1 530

0
0
0
0
0

8 660
1 204
20
0
9 884

0
0
0
0
0

1 079
287
17
0
1 383

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

5. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

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

0
0

0
0

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

0
0

10

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
4 500
4 500

0
0
0
4 500
4 500

0

3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 000
2 000

0
0
0
2 000
2 000

5. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

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

0
0
0
7 030
7 030

0
0
0
4 084
4 084

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
100
Összesen:
100
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
12 750
Munkaa.terh.jár.és s
3 442
Dologi kiadás
3 200
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
19 392
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
Személyi juttatás
150 533
Munkaa.terh.jár.és s
23 494
Dologi kiadás
71 443
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
245 470
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
1 824

Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Falugondnoki szolgálat

88992810
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

11

0
0
0
4 084

4 084
0
0
0
0

0

1 824

7 505
2 027
3 543

7 841
2 118
3 543
0

13 075

13 502

20 217
2 729
2 346
0
25 292

20 217
2 729
2 346
0
25 292

211 969
28 616
45 724
0
286 309

211 969
28 616
45 724
0
286 309

14 809
1 999
0
0
16 808

16 555
2 281
0
0
18 836

0
0
0

0
0
0
1 750
1 750

0
0
0
0
0

0
0
0
800
800

0
0
0
910
910

0
0
0
1 460
1 460

0
0

120
32
348
0
500

5. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
96090050
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84251050
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
30 153
Összesen:
30 153
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
623
Munkaa.terh.jár.és s
168
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
791
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 431
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 431
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
8 100
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
8 100
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
599 170
Munkaa.terh.jár.és
144 089
Dologi kiadás
342 732
Pénzeszköz átad., e
151 248
Önkormányzat összesen
1 237 239
1 237 239

12

0
0
0
20 663
20 663
0
0

0
0
0
10 500
10 500
0
0
0
20 663
20 663

0

0
0
0
1 150
1 150

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
4 000
4 000

0
0
100
0
100

0
0
100
0
100

0
0
2 956
6 475
9 431

0
0
2 956
6 475
9 431

0
0
0
5 500
5 500

5 500
5 500

274 662
40 339
198 392
277 794
791 187
791 187

288 286
42 535
280 439
198 970
810 230
810 230

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

2.

6.

6.

Módosított
Előirányzat neve

2012. évi ei. 2013. évi terv előirányzat

I.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu
Út, járda és kerékpárút felújítás
Kerékpárút felújítás
Temetők felújítása
Magtárlaposi lakások felújítása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

20 073
2 500
191
1 005

23 769

20 000

20 000

22 000

22 000

42 000

42 000
3 300

Selyem u. épület felújítása

0

3 300

6.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

3.

0

0

6.

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmén
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

4.

0

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérsé
Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

6.

0

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

23 769

42 000

45 300

Felújítási kiadás mindösszesen:
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7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

2.

7.

7.

Előirányzat neve

2012. évi ei.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka
675
Bajcsy út bokrok telepítése
200
Új buszmegállók parkosítása
500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
2 000
Gravimetriai alappont
800
Közösségi közlekedés
30 690
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv é
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar
18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá
8 536
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Új városháza költsége
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

64 552

2013. évi terv

Módosított
előirányzat I.

392 421
17 834

392 421
17 834

51 505
102 143
1 500
900

51 505
102 143
1 500
900
2969
3476

566 303

572 748
149

Riasztó beszerelése könyvtárba

0

149

7.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

3.

0

0

7.

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

4.

0

0

0

5.

7.

0

0

5974
11532
17 506

0

0

0

0
64 552

0
566 303

0
0
590 403

6.

7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvo
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

7.

7.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Fejlesztési kiadás összesen:
1.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad.

37 780

37 354

37 354

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 780

37 354

37 354

1 000
1 800

1 000
1 800
4 572

1 000
1 800
4 572
3 922

2 800

7 372

11 294

40 580

44 726

48 648

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra
Környezetvédelmi alapból pály.tám.

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
1.

9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
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7. melléklet
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése
Körösök Völgye Közh.Egy.

2 000
1 000
6 500
7 000
0
16 500

2 000
1 000

2 000
1 000

873
3 873

873
3 873

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025

210 497

210 513

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 497

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

332 129

825 415

853 437

Kölcsönök nyújtása összesen:
1.

10.

Egyéb finanszírozás kiadásai
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8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
1.

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
ir. Cím Alcím
2013. évi
Módosított
2012. évi ei.
Előirányzat neve
sz neve neve
terv
előirányzat I.
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
300
400
126
Kitüntetési alap
200
200
200
Ifjúsági alap
300
0
0
Civil alap
2 100
2 100
0
Sport alap
13 000
13 000
2 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
0
0
0
Talajterhelési díj
500
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
3 348
0
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
0
0
Rendezvények alapja
6 400
4 400
200
TDM részére peszk.átad működés
1 700
4 000
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
733
0
0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
7 000
10 000
12 700
Kállai adomány, és a kamata
10 000
10 000
10 598
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok
945
0
0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012.
810
0
0
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás
810
0
0
Közfogl.saját erő
1 500
0
0
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
1 037
507
507
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
0
0
IKSZT beruházás
2 724
2 200
2 200
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
3 726
1 026
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546
0
7 541
Központosított támogatás
9 233
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
2 000
0
0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
420
420
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
20 000
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
0
Belső ellenőri feladatok
3 000
3 000
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

4.
4.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
96 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
0
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
7 500
Kötvény fel nem használt része
395 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
29 155
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátveze
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátveze
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2
3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2
3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
15 100
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
2 632
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
4 930
Fürdő hitelfelvét
25 000
Új Városháza kial. Maradvány költsége
Új városháza kial. Többletköltségei
Könyvtár kial.Selyem út 124.
Gépjármű beszerzés
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Játszóterek kialakítása saját erő
Nyomda Múzeum tám-a
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
605 373
11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
701 725
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
701 725
11.
Céltartalék összesen:
701 725
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék
5 000
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

5 000
706 725

16

7 962
1 500

7 962
0

87 335

80 790

0
0
4 358
0
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
0
1 230

0
0
436
22
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
0
1 230

13 197
49 539

0

13 197
44 107
1 257
4 214
0

36 793
0
15 000
4 197
3 000
5 000
3 500
72 197
27 803
5 000
900
376 302
463 637
463 637
463 637

55 000
0
15 000
0
0
0
3 500
71 460
21 758
5 000
900
371 669
452 459
452 459
452 459

10 519

10519

10 519
474 156

10 519
462 978

9. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
mérlege
Adatok E Ft-ban

Megnevezés
2011.évi tény
Költségvetési bevétel összesen
3 171 487
621 016
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevé
Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
Egyéb finanszírozási bevételek
0
Bevétel mindösszesen
3 792 503

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

2 527 012
70 522
1 087 888
0
0
3 685 422
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2012. évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat I.

2013. évi terv

2 724 214
821 415
0

2 729 684
708 551
0

2 711 667
793 093
0

3 545 629

3 438 235

3 504 760

2 483 006
23 769
332 129
706 725

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 143 045
45 300
853 437
462 978

3 545 629

3 438 235

3 504 760

0

0

0

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet módosítása
Csényi István
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. §-a az alábbiak szerint szabályozza a korlátozottan
forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását.
„16. § (1) A Képviselő-testület rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyon
szerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről és gazdasági társaságba való
beviteléről a 17-18. §-ban megjelölt kivételekkel.
(2) Az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges
a) a műemlékek elidegenítéséhez, a használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez
b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek elidegenítéséhez
(3) A helyi közművek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról és elbírálásáról a Képviselő-testület dönt, a
koncessziós szerződés aláírására a polgármester jogosult.”
A 16. § ( 2 ) bekezdés szükségtelen szabályozás, mivel magasabb szintű jogszabály A kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény szabályozza a műemlékek, muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek fenntartását,
használatát illetve elidegenítés esetén az elővásárlási jog jogosultjait, ahol első helyen a Magyar Állam áll.
A fentiek alapján javaslom Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. § ( 2 ) bekezdés
hatályon kívül helyezését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a
rendelettervezet elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a
rendelettervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"Rendelet modosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
……/2013. (..) önkormányzati rendelet
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
5

hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ármegállapító önkormányzati rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012-ben módosult az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény, mely következtében megszűnt az
önkormányzatok ármegállapító hatásköre. A módosításnak köszönhetően több ármegállapító önkormányzati
rendelet módosítása, hatályon kívül helyezése szükséges.
Ezek a rendeletek a következők:
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.
12.) önkormányzati rendelet
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) önkormányzati
rendelet
A szükséges változtatások a következők:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet:
A hulladékszállítás díjára vonatkozó 16. § (1), (3), (4), (5), (6) bekezdésének, a 17. §, az 1. melléklet és a 4.
melléklet rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
18. §(1) bekezdésében szövegcsere szükséges, „Az 1. mellékletben” szövegrész helyébe a „A szolgáltató
által” szöveg lép. Ezáltal a rendelet szövegezése az alábbiak szerint alakul: „A szolgáltató által
meghatározott díjakhoz képest az Önkormányzat a következő kedvezményeket állapíthatja meg:”
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet:
A rendelet teljes egészének hatályon kívül helyezése szükséges mivel megszűnt az Önkormányzat
ármegállapító jogköre, továbbá a szolgáltatást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény
rendelkezései szabályozzák
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) önkormányzati rendelet:
A rendelet teljes egészének hatályon kívül helyezése szükséges mivel megszűnt az Önkormányzat
ármegállapító jogköre, a továbbiakban a közszolgáltatási szerződésben lesz rögzítve a tárgyévi jegyár.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
rendelettervezet elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
rendelettervezet elfogadását.
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Döntési javaslat
"Rendeletmódosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
…./2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 18. §(1) „Az 1. mellékletben” szövegrész helyébe a „A szolgáltató
által” szöveg lép.
1. Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát vesztia Hr. 16. § (1), (3), (4), (5), (6) bekezdése, a 17. §-a, 1.és 4. melléklete.
(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet
(4) Hatályát veszti a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.)
önkormányzati rendelet

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és
véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva, Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal észrevételt tett fenti tárgyú helyi rendelet tartalmi szabályozásával kapcsolatban.
Kmetykó János főépítész a kormányhivatali törvényességi észrevételnek megfelelően átdolgozta a helyi rendeletet,
a szükséges módosításokat a rendelettervezet tartalmazza.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (…..) önkormányzati rendelete
ahelyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és ac) pontjában, 62 § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 14. § (2) bekezdésének bd) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„bd) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet,”
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(2) Az ÖR. 14. § (2) bekezdésének ce) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
„ce) látványtervet.”
(3) Az ÖR.14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás érvényességi ideje egy év.”
2. § (1) Az ÖR. 15. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező
– bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési-, összevont- vagy fennmaradási
engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.”
1. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2013. június 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 2. § (1) bekezdése, a 9. § (6) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, a 14. § (3) és (5)-(7)
bekezdése valamint a 15. § (2) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2013. június
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:

Átfogó értékelés a 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, mely alapján készült el a beszámoló.
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Településünkön a születések száma 2011-es évben 74 fő volt.
Településünkön a születések száma 2012-es évben 108 fő volt.
A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2011
396
378
1094
618

2012
397
347
1102
589

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört
a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás munkarendje
szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg – 2012. évi
szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2012. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2012. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
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- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek
közül a legjelentősebb az évi két alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2011. és 2012. évben egyaránt 5.800,- Ft volt,
fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy 2012. októberétől a pénzbeli
támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak a támogatásra
jogosult személyek.
A 2011. évben 555 családban élő 957 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 100
fő volt nagykorú tanuló, míg 2012. évben 532 családban élő 895 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, ebből 76 fő volt nagykorú tanuló.
A pénzbeli támogatás 2011. évben kifizetett összege (évi két alkalom, július és november hónapokban) 11.449.200,Ft. 2012. évben első alkalommal – augusztus hónapban – pénzbeli támogatásként 5.539.000.-Ft került kifizetésre.
2012. október 1. napjától hatályba lépett törvénymódosítás miatt a novemberi támogatást természetbeni, Erzsébet
utalvány formájában kapták meg a családok, melynek összege 5.730.400,- Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2011-2012. évi ügyiratforgalma:
2011
630
1303

Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2012
643
1392

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.

Óvodáztatási támogatás
A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési önkormányzat jegyzője annak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,a gyermek óvodai beíratását követően
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege, amennyiben a gyermek
óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt. 2011. évben a támogatás összege nem változott.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy első alkalommal
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, ezért a 10/2009. (III. 05.) Gye. Kt. rendelet 12. §-a alapján az első alkalommal
járó óvodáztatási támogatást vásárlási utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2011. évben 35 család 48 gyermeke, 2012. évben 41 család 52 gyermeke részesült óvodáztatási támogatásban,
2011. évben 860.000,- Ft, 2012. évben összesen 990.000,- Ft összegben. 2011. évben 4 szülő, 2012. évben 1 szülő
kérelme került elutasításra, mivel nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem halmozottan
hátrányos helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett részt).
Tárgyév május és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába járását. Amennyiben
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők
részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig, amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A
támogatás fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
Óvodáztatási támogatás 2011-2012. évi ügyiratforgalma:
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2011
54
167

Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2012
57
189

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó, gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátás.
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Azon gyermekek részesíthetők rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg;
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az öregségi nyugdíj összegét (2012.
évben 28.500,- Ft/fő),
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők esetében az öregségi nyugdíj 150 %-át (2012.
évben 42.750,- Ft/fő),
és a támogatás alapjául elismert többletkiadása keletkezett.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
§
tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
§
felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
§
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
§
családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
§
családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási
díjának megfizetése.
§
magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, még a
jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói
jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet
vásárlásához. A közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2012. évben:
28.500,- Ft x 2 = 57.000,-Ft).
Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege az adott időszakban érvényes
kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg (a kedvezményes – diák, nyugdíjas – havi
bérlet ára 2012. évben 600,- Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig
terjedhet, - kivéve a bérlet támogatást -, de az egy gyermekre kifizetett összeg éves szinten nem haladhatja meg a
30.000,- Ft-ot, mely összeg magába foglalja a kedvezményes bérlet megváltásához nyújtott támogatási összeget is.
Egyedi elbírálás alapján a támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási- és gyógyszer utalvány.
2011. évben 460 gyermekrészére 2.324.395,- Ft, 2012. évben 389 gyermek részére 2.048.575,-Ft került kifizetésre
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. 2011. évben 39 család, 2012. évben 39 család vonatkozásában
elutasításra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a családban
az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény
bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratforgalma:
2011
376
560

Főszámon iktatott ügyirat:
alszámon iktatott ügyirat
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2012
333
384

Az elmúlt év folyamán 1 esetben került sor jogorvoslati eljárás lefolytatására, melynek során a II. fokú hatóság
helybenhagyta az első fokú határozatot, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
A 0-23 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díj kedvezményre.
50 %-os, illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést igénybe vevő gyermek,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Bölcsődei, óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított gyermek 100 %os térítési díj kedvezményben részesül.
Általános iskola 8. évfolyamáig 100 % kedvezmény illeti meg a kedvezményre jogosult gyermeket.
További, kedvezményre jogosító jogcímek: 50 % térítési díjkedvezményben részesülnek életkortól függetlenül az
alábbi gyermekek:
Tartósan beteg, vagy fogyatékos,
3 vagy többgyermekes család tagja,
Sajátos nevelési igényű.
(Megjegyzés: Ha egy gyermek több jogcímen is jogosult étkezési térítési díj kedvezményre, a kedvezmény
halmozása nem lehetséges, és elsőbbséget élvez a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság érvényesítése.
Pl. egy gyermek tartósan beteg, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesül, akkor a bevett
gyakorlat szerint az oktatási/nevelési intézmény a gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó kedvezményt biztosítja.)
Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos
megoszlása jogcímenként:
2011. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

63
39
30
58
39

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
1
5
7
4
6

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
9
9
11
10
10

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
9
9
9
11
9

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

28
5

27
47
52
40

2012. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

60
42
29
59
36

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
0
7
7
3
7

0
0
0
32
2

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
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31
41
55
0
46

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti szolgáltatást az akkori Városi
Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet
feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi társulás fenntartásába került
Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben
történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beintegrálásra került a Térségi
Szociális Gondozási Központba.
A gyermekjóléti szolgáltatást Gyomaendrőd városban valamint Hunya és Csárdaszállás községekben látjuk el.
A gyermekjóléti szolgálat feladatait három fő családgondozó látja el
A 15/1998. (IV.30) NM rendelet szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és
létszámminimum normáit. A 3 fő családgondozó alkalmazása megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek.
Gyermekjóléti szolgáltatás Gyomaendrődön
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása:
0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
14-17 éves
Összesen

10
29
96
84
219 gyermek

2012. évben 97 család 219 gyermeke részesült gyermekjóléti szolgáltatásban.
A gyermek veszélyeztetettsége: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot,
amely a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
Adott gyermek veszélyeztetettségéről a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaitól szerez tudomást.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében:
- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában személyisége kedvező irányú fejlődésében,
- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési
zavarok megszüntetésében,
- kezdeményezi, és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más hozzátartozók
részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
A településen felmerülő problémákról a Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer által küldött jelzésekből értesül.
A jelzőrendszer tagjai a következők:
Egészségügyi szolgáltatók
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálatok
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók
Átmeneti gondozást biztosítók
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
Közoktatási Intézmények
Rendőrség
Ügyészség, bíróság
Pártfogó felügyelet
Társadalmi szervezet, egyház alapítvány
Áldozatsegítés, és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet
Állampolgárok
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal
Munkaügyi hatóság
2012. évben a jelzőrendszer tagjaitól 1155 jelzés érkezett.
A kapcsolatfelvétel után a jelzést tevő intézménnyel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a megfelelő
információáramlás és a felmerült probléma megoldása érdekében.
Rendszeresen szervezünk esetkonferenciákat, ahol az adott család és a velük kapcsolatba kerülő szakemberek
közösen próbálják elősegíteni a problémák megoldását.
2013-ban is megrendeztük az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást a jelzőrendszeri tagok részvételével.
A gyermekjóléti szolgálat és a tagok munkájának, 2012-es tapasztalatainak bemutatásán túl külön kiemeltük az
igazolatlan hiányzás illetve a tetvesség problematikáját.
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A tavalyi (2011.) évhez képes kissé nőtt az alapellátásban gondozott gyermekek száma (akkor 108 volt), míg
ugyanannyi maradt a védelembe vételi esetek száma (2011-ben 63 fő). Az átmeneti nevelésben élők, és az
utógondozottak száma is változatlan maradt. Ezeken kívül jelentős csökkenést mutat az ideiglenes hatállyal
elhelyezettek száma, ami 2011-ben 12 fő, míg idén 3 fő volt.

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint
Anyagi
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartás zavar, teljesítményzavar
Családi Konfliktus
Szülők, vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek

78
50
57
47
56
70
28
17
2
25

A családok problémái az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő. A
kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak: szenvedélybetegség: alkoholizmus,
szülői felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi
problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása,
higiéné hiánya. A gyermeknevelési problémák hátterében nevelésbeli problémák, hiányosságok állnak, részint
magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája. Gyermeket veszélyeztető probléma a szülők elhanyagoló
magatartása, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata. További problémaként jelenik meg a család
rossz szociális helyzete (munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák).

A szülőknek és a gyerekeknek az esetek nagy részében információnyújtásra, tájékoztatásra, hivatalos
ügyintézésben történő segítségnyújtásra(kérelmek megfogalmazása, hivatalos szervekhez való eljuttatása), illetve
gyermeknevelési, életvezetési és életmódbeli tanácsra, segítő beszélgetésekre volt szükségük.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a 17. §-ban kimondja, hogy a
jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a veszélyeztetett gyermekről, illetve ha velük kapcsolatos fontos
információk jutnak a tudomásukra.
2012. évben 10 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól. Ez lényegesen kevesebb, mint az elmúlt évben küldött 54
jelzés. Ennek oka lehet a gondozott családok számának csökkenése, vagy az hogy az esetlegesen keletkezett
problémákat a jelzőrendszer tagjai eredményesen meg tudták oldani saját hatáskörükben, valamint hogy ebben az
évben kevesebb probléma keletkezett.
A legtöbb jelzés 2012.-ben közoktatási intézménytől érkezett, ennek oka valószínűleg az, hogy az ellátott gyermekek
iskoláskorúak, és a legtöbb probléma az iskolában kerül felszínre, illetve voltak még jelzések napközbeni
kisgyermekellátást nyújtó intézménytől, valamint egy esetben rendőrségtől.
2012. évben az alábbi problématípusok fordultak elő a gondozott gyermekek és családjaik vonatkozásában:
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Anyagi
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Szenvedélybetegségek
Fogyatékosság, retardáció
Összesen

4
4
1
3
2
4
3
1
3
0
25

A legtöbb esetben anyagi és gyermeknevelési problémák jelentkeztek. Az anyagi problémák mutatják, hogy a
településen továbbra is komoly gondot jelent a munkanélküliség, annak ellenére, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelő szülők folyamatosan részt vesznek közmunkaprogramban. Gyakran előfordul azonban, hogy a
keresett pénzt nem tudják gazdaságosan felhasználni, és keresetük egy részét nem létfenntartási kiadásokra
fordítják. Ezeknek a családoknak rendszeresen nyújtunk életvezetési tanácsadást is a családgondozás keretében.
Az anyagi problémákkal összefüggésben jelentkeznek a szenvedélybetegségek, amik családon belüli konfliktust,
esetenként családon belüli bántalmazást eredményeznek. 2012. évben 1 esetben fordult elő családon belüli
bántalmazás, melyről a rendőrség tett jelzést intézményünk felé. Ekkor az édesapa ittas állapotban bántalmazta
feleségét, melynek a gyerekeik is szemtanúi voltak. A családdal kapcsolatban védelembe vételi eljárást indítottunk.
A gyermeknevelési problémák mellett megjelennek az iskolai beilleszkedési, magatartási zavarok, amelyek
megmutatják melyek azok a családok, ahol szükség van a segítő szakemberek beavatkozására.
2012. évben a gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai:
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásokba
Első védelembe vételi tárgyalás
Szakmaközi megbeszélés
Összesen:

44 esetben
41 esetben
41 esetben
1 esetben
38 esetben
0 esetben
1 esetben
1 esetben
167 esetben

Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás mindhárom település vonatkozásában helyettes szülővel
kívánja megoldani a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítását.
Ennek keretében 2009. április 2-án megállapodás megkötésére került sor Kis Péterné helyettes szülővel.
A helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek száma 4.
A megállapodás megkötése óta a helyettes szülőnél gyermek elhelyezésére nem került sor.
IV. A felügyeleti szervek által
tapasztalatainak bemutatása:

gyámhatósági, gyermekvédelmi területen

végzett szakmai ellenőrzések

2012. évben a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai ellenőrzés nem volt, a működést ellenőrző hatóság
ellenőrzést nem végzett.
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:
Intézményünk kapcsolatrendszere az utóbbi években több partnerintézménnyel kibővült. Munkánkat nagyban segítik
a jelzőrendszer tagjai (egészségügyi intézmények, iskolák, civil szervezetek szociális intézmények), akik fontos
részét képezik a szolgálat problémamentes, céltudatos és hatékony működésének.
Már 2012-ben is napi kapcsolatban álltunk a Térségi Szociális és Gondozási Központtal, mely kapcsolat 2013-tól
még szorosabbá vált, hiszen egy intézmény lettünk.
Folyamatos az együttműködés a békéscsabai és a gyulai kórházi szociális munkásaival, illetve a Humánpolitikai
Osztály ügyintézőivel. A jelzőrendszer tagjai szociális probléma észlelésekor a szerzett információkat jelzik a
családgondozó felé, illetve az intézménybe irányítják a szociálisan, mentálisan rászorult klienseket.
2011-ben a „Segítség a téli hónapokban” akcióprogram keretében intézményünk kapcsolata élővé vált a
polgárőrökkel, mezőőrökkel illetve a tűzoltókkal is, a folyamatosság megmaradt 2012-ben is.
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Tervekben már hallhattunk arról, hogy a mi szolgáltatásaink is feladatfinanszírozottak lesznek, de egyelőre a már
említett KENYSZI rendszer csak az ellátott személyek adatait kezeli, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat nem, a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában.
Meglátásunk szerint az intézmény mára betölti azt a szerepet, amit a jogszabály és a szakmai módszertani elvek
irányoznak elő. A város lakosai tudnak hová fordulni, és nagyrészt tisztában vannak szolgáltatásainkkal.
Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvossal, a házi
gyermekorvossal,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így különösen a családsegítő szolgálattal
a közoktatási intézményekkel
a rendőrséggel
az ügyészséggel
a bírósággal
a pártfogó felügyelői szolgálattal
a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a
2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek véleményezése után ismételten a testület elé került
elfogadásra.
Ez alapján az eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen belül az
önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a pályázati lehetőségek,
mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak
javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel arra,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
Önkormányzati fenntartásban lévő szervezetek:
- Idősek gondozásával foglalkozó szerv
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szervek
- Vagyonőrzéssel kapcsolatos szervek
- Hatósági feladatot ellátó szervek
Az önkormányzat közigazgatási területén működő szervek:
-

Civil szervek
Rendvédelmi szervek

A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek központjában a Térségi
Humánsegítő Szolgálat áll. Az intézmény által ellátott feladatokban és az intézmény struktúrában nem történt
változás, de sikerült elérni, hogy a gyermekjóléti szolgálat saját dolgozóival látja el a feladatokat. Helyi szinten az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről
rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Humánsegítő Szolgálat koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi feladatokat
ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Támogatni kell az ifjúságvédelmi alap felosztásánál az olyan civil szervezeti kezdeményezéseket, melyek segítik
a fiatalok kulturált szabadidő eltöltését, figyelemmel a sport szervezetek támogatására is.
3.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás
megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterület18

felügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
4.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon belüli erőszak
felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
A Rendőrség 2012. évben 8 fiatalkorú ellen folytatott büntetőeljárást, gyermekkorú elkövető ellen nem indult
eljárás.
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult:
3 esetben dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás büntette
4 esetben dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége
1 esetben kisebb értékre elkövetett lopás vétsége
1 esetben csoportosan elkövetett garázdaság büntette
1 esetben visszaélés kábítószerrel vétsége.
Bűnelkövetések okaként megemlíthető, hogy a gyerekek unatkoznak, szabadidejüket nem hasznosan töltik, vagyon
elleni bűncselekményeket anyagi haszonszerzés (a lopott tárgyat eladja és cigarettát vásárol belőle) vagy
kalandvágyból követik el. Szülők nem kérik számon gyermekeiktől, hogy hol és mivel töltik szabadidejüket, voltak-e
iskolában, nem ellenőrzik gyermekeik baráti körét. Jellemző, hogy a fiatalkorú elkövetők az eljárás lefolytatása alatt
és azt követően sem értik meg cselekményük súlyát, sok esetben ennek tudatosításában a szülők sem partnerek,
hiszen egy részük hasonló jellegű bűncselekményeket követnek el, a gyermek ezt a mintát látja.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a következő
feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció, stb):
2012. május 23. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 3. helyezést ért el. A
rendezvény szervezésében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Diáksport Egyesülete vett részt. Ezen a
programon nagy létszámmal vettek részt más sportszervezetek is.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2012. decemberében már 15. alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek
labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, a Színfolt
Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 37. alkalommal megrendezésre került a Besenyszegi Gyermeknap,
Az „Élet Másokért Közhasznú Egyesület” karácsony előtt 2012-ben is megajándékozta a rászoruló
gyomaendrődi családokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:

Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 2013. év 1-4
havi finanszírozási helyzetéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek
1-4 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzetének alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.
Az alábbi táblázat az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. év 1-4 havi támogatás felhasználását
mutatja:
Az intézmények működési támogatásának alakulása 2013. 01.01.-től 2013.04.30.-ig az alábbi:
Adatok: E Ft-ban
Megnevezés
Térségi Szociális Gondozási
Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda
Összesen:

I-IV. havi
Előirányzat

Tényleges támogatás
Eltérés
I-IV. hó

Eltérés az
időar.-hoz
%-ban

107947
667

115436
0

7489
-667

106,94

145477
4219

134705
10492

-10772
6273

92,6
248,68

5275

7737

2462

146,67

28040
291625

28789
297159

749
5534

102,67
101,90

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

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

A Bizottság javasolja az intézmények 2013. év 1-4 havi
gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"2013. év 1-4 havi finanszírozásról készített tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

21

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi I-IV. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. 1-4 havi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
24,29
27,24

Személyi juttatások
274662
274662
66730
Munkaadót terhelő
40339
40339
10989
járulékok
Dologi kiadás
198392
198392
126877
63,95
Műk. célú támért.kiad.
277794
277794
56978
20,51
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
87335
87335
0
Műk.c. visszatér.tám.,
611
kölcsön ÁK
Működési kiadások
878522
878522
262185
33,14*
össz.
Felújítások
42000
42000
1033
2,46
Beruházások
566303
566303
16544
2,92
Támogatás értékű
44726
44726
4572
10,22
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
3873
3873
0
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
386821
386821
0
Felhalmozási
1043723
1043723
22149
3,37*
kiadások össz.
Finanszírozási
210513
210513
104852
49,81
kiadások
Intézményeknek
874875
874875
316691
36,20
nyújtott támogatás
Kiadások
3007633
3007633
705877
27,86
mindösszesen
Függő kiadások
-37606
Megjegyzés *: A működési és a felhalmozási kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a
módosított működési és felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett
értékéhez viszonyítottuk.
•

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni

•

•

•

•
•

a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait, valamint az
oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó technikai és gazdasági dolgozók december havi
személyi jellegű juttatását. A Start mintaprogram március 1-jével indult ebben az évben, így a
programhoz kapcsolódóan a vizsgált időszakban csak egy havi bérkiadás jelentkezett (ezen
ténnyel indokolható az összességében időarányos alatti teljesítés). 2013. január elején indult
egy 60 főből álló mezőgazdasági közfoglalkoztatási program és egy 8 főből álló téli
közfoglalkoztatás, melyek február végével be is fejeződtek. Az oktatási vagyon
működtetésének decemberi bér és járulék kiadása 148 E Ft-tal haladta meg a betervezett
keretet (13.865 E Ft).
A dologi kiadásoknál a teljesítés 64%-os, ami jóval időarányos feletti felhasználást mutat. A
május hónapban végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások után a tényleges felhasználás a
módosított előirányzat 42%-a lesz. Az alábbi tételek módosítását hajtjuk végre:
o Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan a pénzeszköz átadások között
tervezett 62 millió Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé abból adódóan,
hogy a feladat ellátása az Önkormányzatnál történik. Az időarányos feletti teljesítést
az is okozza, hogy az oktatással kapcsolatban a 2012. évről áthúzódó kiadások
finanszírozására betervezett 14 millió Ft már teljes egészében felhasználásra került.
o Az új Városháza kialakításának költségei közül közel 2 millió Ft jelentkezett az
önkormányzat dologi jellegű kiadásai között, mely szintén az I. számú rendelet
módosítással épül be a 2013. évi költségvetésünkbe.
o Az előző évről áthúzódó energiaszámlák finanszírozására 7 millió Ft kerül az I. számú
rendeletmódosítás alkalmával beépítésre.
o A bankköltség címén jelentkező kiadás az előző évhez képest jelentős mértékben
növekedett a tranzakciós díj bevezetéséből adódóan, ezért vált szükségessé
többletforrás biztosítása 1,8 millió Ft összegben.
o A KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan közel 6,8 millió Ft-ot fizetett ki az
önkormányzat a vizsgált időszakban, mely kiadások az I. számú rendeletmódosítás
alkalmával kapnak a tartalékból előirányzatot.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos alatti. Az időarányos alatti teljesítés részben azzal magyarázható,
hogy a befolyt gépjárműadó állam felé utalandó részét bruttó módon terveztük meg,
ugyanakkor a tényleges teljesítés nem mint pénzeszköz átadás jelenik meg, hanem mint
gépjárműadó bevételt csökkentő tétel. Az előirányzat módosításra az I. számú
rendeletmódosítás alkalmával kerül sor. Az eredeti költségvetésben az oktatási vagyon
működtetésére elfogadott közel 94 millió Ft teljes egészében a pénzeszköz átadások között
került megtervezésre. A Képviselő-testület február végi döntése alapján ezen összegből csak a
technikai dolgozók bérjellegű kiadásainak finanszírozására meghatározott közel 32 millió Ft
kerül átadásra a Zöldpark Kft. részére, a fennmaradó 62 millió Ft-ot rendeletmódosítással
átcsoportosítjuk a dologi kiadások közé. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított
támogatásból (20.663 E Ft) felhasznált 10 millió Ft, valamint az óvodai és bölcsődei
feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés
működéséhez biztosított támogatás időarányos összege. A segélyekre megtervezett keretből
14% a felhasználás mértéke. Az I. számú rendeletmódosítás alkalmával építjük be a
pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil, Sport és rendezvény alapok
felosztásnak megfelelő összegeit.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 611 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának 225 E Ft összegét foglalja
magába, másrészt a Leader marketing előfinanszírozását és az IKSZT pályázathoz kapcsolódó
bérek és járulékok megelőlegezett összegét tartalmazza.
A felújítások között teljesültek szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák bruttó 743
E Ft összegben, valamint a költségalapú bérlakásokon hajtottak végre 290 E Ft értékben
felújítási munkákat.
A tervezett beruházások 16,5 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 5.000 E Ft
o Komposztáló karám készítése 101 E Ft

Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközpont telepítése 3.476 E
Ft
o Telekparti csatorna állapotterve 127 E Ft
o Vízpótlás végrehajtása 2.969 E Ft
o Belvíz VIII.-DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 pályázat 1.741 E Ft
o Fegyvernek utca záportározó 317 E Ft
o Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 170 E Ft
o Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 1.270 E Ft
o DAOP pályázat Infrastruktúra javítása 362 E Ft
o START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és fűtésszerelés
1.011 E Ft
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a Liget Fürdő Kft. részére a múlt évben benyújtott pályázat megvalósíthatósági
tanulmánytervére átadott 4.572 E Ft.
A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én esedékes kötvénytörlesztés
104.852 E Ft összege.
o

•
•

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan a Zöldpark Kft. részére a megtervezett 31.715 E Ft
összegből 4.486 E Ft került átadásra a technikai dolgozók bérének és járulékának finanszírozására.
A technikai és gazdasági dolgozók 2012. évről áthúzódó bérjellegű kiadásainak és járulékainak
finanszírozására 13.865 E Ft, a dologi kiadásokra pedig 14.000 E Ft került megtervezésre az
önkormányzatnál. A bérekre és járulékokra megtervezett összeget a tényleges teljesítés 148 E Ft-tal
lépte túl, a dologi kiadásoknál viszont némi megtakarítás jelentkezett, mely forrásául szolgálhat az
előzőekben említett tételnek.
A 2013. évi dologi kiadások finanszírozására 62 millió Ft került betervezésre, mely keretből május 15.
napjáig közel 20 millió Ft került felhasználásra.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Helyi adók és
adójellegű
bevételek
Gépjárműadó
bevétel
Adópótlék,
adóbírság
Bírságbev., egyéb
közhatalmi bev.
Termőföld
bérbeadásából
származó jöva.
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Költségvetési
támogatás

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

96251

96251

71010

Telj. / Mód. Ei
%-ban
73,78

336000

336000

146119

43,49

70000

70000

11919

17,03

5000

5000

1098

21,96

10000

10000

685

6,85

36
543689

543689

140815

25,90

691296

691296

237483

34,35

Működési célú
maradvány
Működési
bevétel összesen
Felhalmozási célú
saját bevételek
Támogatás értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Felhalmozási
bevétel összesen
Bevételek
mindösszesen
Függő bevételek
•

•

•

•
•

37861

37861

1790097

1790097

609165

34,03

9000

9000

770

8,56

558085

558085

33426

5,99

650451

650451

0

1217536

1217536

34196

2,81

3007633

3007633

643361

21,39

29781

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 74 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 45%-ban teljesültek, a kamatbevételek 94 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (2.548 E
Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (23.454 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel. Az áfa visszatérülések összege meghaladja a 6,6 millió
Ft-ot, mely összegből 5,2 millió Ft felhalmozáshoz, 1,4 millió Ft pedig működéshez
kapcsolódik.
A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban több mint 43%-on teljesültek, ezen belül az
építményadó bevétel 47 %-on, a telekadó 40,6 %-on, a magánszemélyek kommunális
adóbevétele 49 %-on, az iparűzési adóbevételek 42,8 %-on, a talajterhelési díjbevétel 140,8%on, az idegenforgalmi adó 9,4%-on teljesült. A gépjárműadó bevétele 42,6 %-on teljesült, az
állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60 %-ának továbbutalása.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök 26 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a 2013. márciusában indult Start
mintaprogramra eddig leutalt 110.543 E Ft összegű támogatás, a 2012. évi mintaprogram
elszámolásához kapcsolódó 18.052 E Ft támogatás, az egyéb közfoglalkoztatásra járó
támogatás 987 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.647 E
Ft és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj
megelőlegezésére 288 E Ft-ot kapott az önkormányzat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
címen 31 E Ft-ot, a belvíz III. ütemhez pedig 364 E Ft-ot. A Közös Hivatal működtetéséhez
ebben az évben egy alkalommal kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől,
Csárdaszállástól 1.364 E Ft-ot, Hunyától 1.561 E Ft-ot. Az előterjesztés készítésének
időszakában állítottuk össze a 2013. január 1. és április 30. közötti időszak elszámolását, mely
alapján Csárdaszállás Község Önkormányzatától 2.760 E Ft, Hunya Község
Önkormányzatától pedig 1.600 E Ft összegű hozzájárulás bekérése történt meg.
A felhalmozási célú saját bevételeknél önkormányzati lakások lakbérbevétele, ingatlan
vételárrész és telek értékesítésből származó bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök 33.426 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a
szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódóan
megérkezett 17.597 E Ft összegű támogatás, a DAOP 5.2.1/A-11-2011-0010 belvizes
beruházás 2.476 E Ft összege, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyén
végrehajtásra kerülő infrastrukturális beruházás (NFÜ-DAOP 4.1.3/A-11-2012-0044) 8.656 E
Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 300 E Ft,
a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 2.484 E Ft összege, a Környezetvédelmi alapból nyújtott
támogatás visszautalt 358 E Ft összege és 50 E Ft közérdekű kötelezettségvállalás.

•

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök vonatkozásában a lakosság
részéről a lakáshitel törlesztések az időarányos alatt (28%-on), a belvízhitel törlesztések közel
50%-on teljesültek.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.
támért.kiadás, műk.
célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély
kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

132143
33619

132143
33619

42843
10759

Telj / a mód. Ei
% ban
32,42
32,00

56516
226274

56516
226274

20143
55948

35,64
24,73

448552

448552

129693

28,91

448552

448552

961
130654

29,13

8701

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, az építéshatósági, a
kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék
költségei. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek
meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. Csárdaszállás
esetében ezen a jogcímen időarányos feletti teljesítés jelentkezett, ami azzal indokolható, hogy
a 2012. decemberi bérek és járulékok kifizetése a csárdaszállási önkormányzatnál lett
tervezve, ugyanakkor a teljesítés már a Közös Hivatalnál jelentkezett. A szükséges korrekció
rendeletmódosítás alkalmával végrehajtható. A Közös Hivatalnál összességében az időarányos
alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből is jóval az időarányos alatt
történt felhasználás a vizsgált időszakban és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés
2013. 04. 30-ig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben, de az időarányos felett alakult.
Ennek magyarázata a következő: az új Városháza kialakításának költségei közül 2.727 E Ft
jelentkezett a Közös Hivatalnál (az önkormányzatnál 5.315 E Ft), mely összeg az I. számú
rendeletmódosítás alkalmával kap forrást. A Selyem úti épület és a Szabadság téri épület 2012.
évről áthúzódó gázfelhasználása az Önkormányzatnál jelentkezett kiadásként, melynek
összege 2.718 E Ft. Ezen összeg a pénzmaradványból kap forrást a rendeletmódosítás során.
Ezen ténnyel indokolható a Közös Hivatal 50% alatti gázfelhasználása.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret 25%-a került
felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 961 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver beszerzés.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

135

135

597

Telj. / Mód. Ei
%-ban
442,22

260

260

290

111,54

1726

1726

4662

270,10

10000

10000

0

436431

436431

134705

30,86

448552

448552

140254

31,27

Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét.
ÁH-on kívülről
Maradvány
(műk.célú)
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Függő bevételek
•
•
•
•

570

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási
díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt rehabilitációs
hozzájárulás összegét, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

5775

5775

2255

Telj / a mód. ei.
% ban
39,05

1559

1559

578

37,08

5622
12956

5622
12956

4098
6931
3449

72,89
53,49

12956

12956

10380

80,12

516

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányost meghaladó. Ez azzal magyarázható,
hogy Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával 1 fővel bővült a Könyvtár

•

dolgozói létszáma, tehát bérkifizetés már történt a vizsgált időszakban az átcsoportosított
dolgozó részére, ugyanakkor az előirányzat majd az I. számú rendeletmódosítás alkalmával
kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
A dologi kiadások teljesítése meghaladja a 72%-ot, mely az alábbiakkal indokolható:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.634 E Ft-ból 731 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 45%-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva
történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
o A gázenergia felhasználás meghaladja az egész évre betervezett 620 E Ft-ot. A
kifizetésre került számlák a Könyvtár endrődi és a Kossuth úti telephelyeihez
kapcsolódnak. A Könyvtár Selyem úti székhelyén 2013. március 18-án kezdte meg
működését, az épület rezsiköltségei közül az intézményre a vizsgált időszakban
költség nem került ráosztásra. Mindenképpen szükséges a korábbi telephelyek
vonatkozásában jelentkező kiadások finanszírozására forrást biztosítani az intézmény
részére, ezért a 2012. évi pénzmaradvány terhére 600 E Ft beépítését terveztük a
költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával.
o A Könyvtár kialakítása a Selyem úti székhelyén 5.209 E Ft-ba került, ezen
költségekből 3.449 E Ft a felhalmozási kiadások között jelentkezett, 1.760 E Ft pedig
a dologi kiadásoknál. A szükséges előirányzatok beépítésére az I. számú
rendeletmódosítás alkalmával kerül sor. Amennyiben a dologi kiadások teljesítési
adatai közül kiemeljük az új könyvtár kialakítása során felmerült 1.760 E Ft-ot, illetve
az energiaköltségekre beépítjük az előirányzatok közé a 600 E Ft-ot, abban az esetben
az intézmény dologi kiadásainak teljesítése 37%-on fog állni.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

121

Telj. / Mód. Ei
%-ban
40,33

12656

12656

10958

86,58

12956

12956

11079

85,51

Az intézmény saját bevétele 40 %-ban teljesült a vizsgált időszakban.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 87 %, mely elsősorban az új Könyvtár
kialakítása során felmerült költségekkel indokolható.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11528

11528

3922

Telj / a mód. Ei.
% ban
34,02

3112

3112

1014

32,58

10886
25526

10886
25526

3766
8702

34,59
34,09

Függő kiadás
•

•

669

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult. 2013. március 1. napjával az intézményből 1 dolgozó áthelyezésre került a Határ
Győző Városi Könyvtárba, a bérek és járulékok átcsoportosítását a költségvetési rendelet I.
számú módosítása alkalmával hajtjuk végre.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 35%-a került felhasználásra, ami teljes
mértékben egy időarányosnak megfelelő teljesítést mutat.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban

2900

2900

0

6800

6800

1520

22,35

15826

15826

8318

52,56

25526

25526

9838

38,54

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 10 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a 25%a folyt be.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

55754

55754

18505

Telj / a mód. Ei
% ban
33,19

15054

15054

4661

30,96

15596
86404

15596
86404

5776
28942

37,04
33,49

3407

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos felett jelentkezett. Célszerű külön
vizsgálni a 4 gyomaendrődi telephelyet és a csárdaszállásit. Csárdaszálláson a betervezett
3.912 E Ft dologi kiadásnak mindössze a 23%-a került felhasználásra, ugyanakkor
Gyomaendrődön a rendelkezésre álló keret 42%-a.. Az év hátralevő részében fokozott
figyelmet kell fordítani a dologi jellegű kiadások alakulására.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
műk.bev.
Támogatás értékű
műk. bevétel
Műk.c.peszk.átvétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek összesen
•
•
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

183

183

152

Telj. / Mód. Ei
%-ban
83,06

2101

2101

116

5,52

84120

84120

348
32137

38,20

86404

86404

32753

37,91

Az intézményi működési bevételből 139 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel.
A támogatás értékű működési bevételek között 116 E Ft realizálódott, mely 1 fő
foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási összeg.
A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 348 E Ft az óvoda vacsora
megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény kis értékű eszközök, udvari
játékok vásárlására kíván fordítani.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos mértéket, mely
elsősorban a bevételek kismértékű elmaradásával, illetve a dologi kiadások időarányost
meghaladó teljesítésével indokolható.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2013. május 16.) az önkormányzat számláján 200 millió Ft jelenik meg, mely
tartalmazza a lekötött önkormányzati forrásból származó jóváírt közel 30 millió Ft-ot is. A jóváírt
összeg nem kerül ismételten lekötésre, ugyanis ez képezi forrását a Magtárlaposi lakások felújítási
költségének, melyhez kapcsolódóan már kifizetésre került 10 millió Ft, a fennmaradó 12 millió Ft
pedig a felújítás befejezését követően június hónapban válik esedékessé. A napi zavartalan működés
biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő
pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
A KEOP-os szennyvíztisztító telep felújítási pályázathoz kapcsolódóan előreláthatólag július
hónapban válik esedékessé több mint 38 millió Ft saját erő biztosítása (ezen összegnek minimum az
50%-a csak megelőlegezést jelent az Önkormányzat részéről) és novemberben további 23 millió Ft.
A Belvizes projekteknek ebben az évben fizikailag is be kell fejeződniük és pénzügyileg is szükséges
a rendezésük, mely nagyságrendileg 45 millió Ft saját erő biztosítását jelenti.
Az út, járda és kerékpárút felújításra elkülönített 20 millió Ft felhasználása is meg fog történni,
augusztus hónapban a pénzügyi rendezés is esedékessé fog válni.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2013. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2013. december 31-én. Ezek közül néhány:
• 2013. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
• a túlfizetéssel rendelkező adózók esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről
• a folyamatban lévő pályázatok
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• a tőketörlesztés időpontjában (2013. szeptember 30.) a CHF alakulása
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása

•
•
•

az oktatási vagyon működtetése során jelentkező kiadások tényleges alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási
problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2013. május 16.
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: X.
/2013.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Intézményfinanszírozás alakulása
2013. 01. 01.-2013. 04. 30. között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére
Működési támogatás alakulása 2013. 01. 01.-2013. 04. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti

Előirányzat

Teljesítés

323 842

130 572

Korrekciók (-)
Április havi nettó bér

15 186

Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag
és fizetési előleg
Időarányos támogatás összesen

1 110
107 947

114 246

Túlfinanszírozás: 6 329 E Ft.
I.

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése 1 557 E Ft-tal alacsonyabb az
időarányos tervezetthez képes. Ennek oka, hogy az oktatási intézmények étkeztetéséből befolyó
bevételek torzítólag hatnak az időarányos teljesítésre, mivel azok 10 hónap alatt realizálodnak a
bevételeink között.

II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 160 fő. Ezen túl 2012. április 30-án 9 fő
közfoglalkoztatott, és 2 fő TÁMOP program keretében foglalkozatott munkavállaló volt
foglalkoztatva intézményünknél.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak 2013.
április 30-ig.
2.

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányos összegét 3 524 E Ft-tal lépte túl intézményünk a vizsgált időszakban,
mely a téli szezonalitás miatti gázenergia ezen időszakban kifizetett számláiból adódik, melynek
teljesítése április 30-án 52,44% volt.

3.

Fejlesztés
Intézményünk 2013. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2013. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
A túlfinaszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az intézmény működésének
sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a
kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek konpenzálni tudnák ezen magas össszegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk túlfinanszírozás
mutatkozik.
A vizsgált időszakban kelektezett túlfinanszírozottság az évvégre várhatóan megszűnik.
2013. évben az előző évekhez hasonlóan, nagy hangsúlyt fektetünk a kintlévőségeink folyamatos
behajtására.
Az ellátotti létszám alakulása a vizsgált időszakban a tervezett létszám szerint alakult, mind a
szakosított – idős otthoni – ellátás, mind a nappali ellátást területén.

Gyomaendrőd, 2013. május 10.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSUNK ALAKULÁSA 2013. 01-04. HÓNAPBAN

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés
Működési célú támogatás értékű bevétel
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s
programokra
Működési célú támogatás értékű bevétel
tb. alapoktól
Intézményi saját, működési bevétel
Működési költségvetési támogatás

adatok: eFt.
Teljesítés Teljesítés
%
0
0

Eredeti
előirányzat
2.000

Módosított
előirányzat
2.000

143.879

143.879

52.400

36

4.140
2.000

4.140
2.000

2.221
0

54
0

Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra:
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú projekt esetében április végén nyújtottuk be az I. számú
kifizetési kérelmünket, ezért a bevételi kategória teljesítése jelenleg 0 százalékon áll.
Működési célú támogatás értékű bevétel társadalombiztosítási alaptól:
Finanszírozási bevételünk az időarányosnak megfelel, 36 %-os teljesítést mutat.
Intézményi saját bevétel:
Intézményi saját bevételeinket 54 %-on teljesítettük. Az időarányos tervtől való pozitív eltérés oka a
következő:
• Az egészségügyi szolgáltatás bevételének ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) teljesítése 67 %-on áll.
• A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 63 %-on teljesült.
Önkormányzati működési támogatás:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

2.000 eFt.
2.000 eFt.
0 eFt.

Az év első négy hónapjában nem történt fenntartói támogatás lehívása.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
Személyi juttatások
70.323
Munkaadói járulék
19.025
Dologi kiadás
62.671

Módosított
előirányzat
70.323
19.025
62.671

Teljesítés

adatok: eFt.
Teljesítés %

23.061
6.000
27.719

33
32
44

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:
A személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése 33-32 %-on áll, amely megfelel az
időarányos tervnek.
Dologi kiadások:
Teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 44 %.
A gázenergia szolgáltatási díj teljesítése 57 %-on áll. A szolgáltató váltás folyamatos számlázási
problémát okoz.
A vásárolt közszolgáltatás ( vállalkozó orvosoknak fizetett megbízási díj ) teljesítése 50 %-os. Az
előirányzat megnövelését az előző évi pénzmaradvány felosztásakor tervezzük végrehajtani.
3. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 31 fő. Az év első negyedévére vonatkozó statisztikai
állományi létszámunk: 29 fő volt.
4. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA
Április hónapban megvásárlásra került a 105/2013. ( III.28. ) Gye. KT. határozathoz kapcsolódó
intézményi gépkocsi, mely 4.093.501 Ft. értékben került aktiválásra. Ebből 3.999.000 Ft. volt a
gépkocsi tényleges beszerzési értéke, 94.501 Ft. az üzembe helyezési költség.

Gyomaendrőd, 2013.05.14.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának jóváhagyása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője Dinyáné Bánfi Ibolya azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, mint az intézmény fenntartójához, hogy a könyvtár alapító okirat és székhely változása miatt
felülvizsgált és a változásoknak megfelelően átdolgozott szervezeti és működési szabályzatot hagyja jóvá.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ az előterjesztés mellékletében olvasható.
Dinyáné Bánfi Ibolya az intézményi szmsz-hez csatoltan megküldte a munkaértekezletről készült jegyzőkönyvet,
mely alapján megállapítható, hogy az intézmény dolgozói megismerték és elfogadták a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt intézményi szmsz-t.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az intézményi SZMSZ
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület 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.§ (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a Határ
Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alapító okirat és a székhely
változása miatt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Általános rendelkezések, adatok
1.1. Az SZMSZ hatálya
Az SzMSZ hatálya kiterjed:
- a könyvtár vezetőjére
- a könyvtár dolgozóira
- a könyvtárban működő testületekre, szervezetekre, közösségekre
- a könyvtár szolgáltatásait igénybevevőkre
1.2. Alapadatok
A költségvetési szerv neve:
HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 szám
Alapító okirat
A Határ Győző Városi Könyvtár Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát,
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2013. (I. 31.) sz.
határozatával 2013. január 31. hatállyal hagyta jóvá.
Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Könyvtár Közösségi Ház és Tájház
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 21. sz.
Alaptevékenység: Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 910100
Könyvtári tevékenység
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 55.§-ban foglaltak alapján
Szakágazat szám: 910100 TEÁOR szám: 9101
Szakfeladat szám: 2010 évtől 91012 – Könyvtári tevékenység
Gyomaendrőd, Selyem u. 124.sz.
♦ 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
♦ 910122 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
♦ 910123 – Könyvtári szolgáltatások
Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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Működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közgyűjteményi
feladatokat ellátó költségvetési szerv. Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.
Az intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.szám
Az intézmény költségvetési szerv típus szerinti besorolása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi
feladatai Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti
gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a képviselőtestület által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. alapján.
A költségvetési szervet alapító neve és címe
Község Tanács Gyoma
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
A költségvetési szerv alapításának ideje 1948.
A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.szám
A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges
Gyomaendrőd, Selyem út 124 szám Hrsz.: 3454 ingatlant (megosztva a Polgármesteri
Hivatallal) a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos
leltárkönyvben nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában
nyilvántartott berendezések, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
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1.3. A könyvtár elérhetőségei
Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Tel./Fax: 66/521-655
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
1.4. A könyvtár bélyegzői
(1.sz. melléklet)
1.5. Az intézmény működési rendje
1.5.1. A munkaviszony létrejötte
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszony létesítésére a többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az ahhoz kapcsolódó miniszteri
rendeletek az irányadók. Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor
határozatlan idejű kinevezéssel, vagy munkaszerződésben határozza meg, hogy az
alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű
alapbérrel foglalkoztatja. Az intézmény dolgozói létszámát a Képviselő-testület
évente határozza meg a költségvetési rendeletben.
1.5.2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
megőrzése
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen,
az érvényben lévő szabályok és a munkaköri leírásban leírtak szerint, munkahelyi
vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles
végezni. történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra,
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. Amennyiben
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők adatbázisban, vagy bármely
formában rögzített személyes adatai,
- összefoglaló jelentések,
- fejlesztési és beruházási programok
- távlati fejlesztési koncepciók,
- az intézmény dolgozóinak személyügyi és jövedelmi adatai,
- minden egyéb, amit a vezető előzetesen titoknak minősít
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A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig
megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.
1.5.3. A munkaidő beosztása
Az intézmény munkarendjét a könyvtár szolgáltatási és nyitvatartási rendje
határozza meg. A heti munkaidőkeret egész állású dolgozók esetén heti 40 óra, rész
munkaidős dolgozók esetében ennek megfelelő aránya. A heti munkaidő keretbe a
meghatározott rendszerességű pihenő napi (szombati) munkaidő is beszámít. A
hivatalos munkarend tartalmazza a munkaidőt és pihenőidőt (24 perc étkezési idő).
A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaknak étkezési szünet nem jár.
Az intézményben munkavégzésre kijelölt idő: Hétfőtől péntekig 8 - 17 óra,
szombaton 8 -12 óra. A munkaidő nem azonos a könyvtár nyitva tartási idejével. (2.
sz. melléklet)
A dolgozó egyéni munkaidejét az intézmény nyitva tartásához kell igazítani.
Az eltérő idejű munkavégzést az intézményvezető engedélyezheti, szükség esetén
elrendelheti. Az intézményt magánügyben elhagyni csak a vezető engedélyével
lehet. Betegség, vagy más indokolt okok miatt a munkahelytől távol maradó dolgozó
a távolmaradását a lehető legkorábban köteles a vezető tudomására hozni. Minden
dolgozó köteles a valóságnak megfelelő jelenléti ívet vezetni.
Az éves, rendes szabadság kivételéhez a vezetővel és munkatársakkal
egyeztetett ütemtervet kell készíteni. Az ettől eltérő szabadság kivételére a vezető
adhat engedélyt. A szabadságengedélyt írásban kell kérni, a szabadság tényét a
jelenléti íven is vezetni. kell.
1.5.4. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás
esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló teljes
kártérítési felelősséggel felel azokért az átvett eszközökért, dolgokért, amelyeket
állandó őrizetében tart, kizárólagosan kezel, vagy használ, s amelyeket jegyzék, vagy
elismervény alapján vett át. A beszedett díjakat kezelő könyvtárosok felelősséggel
tartoznak az általuk kezelt pénz elszámolásáért. (3. sz. melléklet)
A könyvtár munkatársait felelősség terheli a könyvtári dokumentumok
tekintetében. Leltárhiány megállapításánál a 3/1975. (VIII.17) KM-PM együttes
rendelet az irányadó.
1.5.5. Intézményi óvó és védő eljárások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető joga és feladata az egészség és
testi épség megőrzéséhez szükséges ismeretek megszerzése, betartása. Baleset, vagy
annak veszélye esetén a szükséges intézkedések megtétele. Minden dolgozónak
ismernie kell a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatot, a tűz esetére előírt
utasításokat, menekülési útvonalat.
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1.5.6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek munkatársai számára
Az intézménnyel kapcsolatos szervezeti és szakmai kérdésekben nyilatkozat
tételre az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy jogosult.
1.5.7. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Reklámhordozó anyag csak a vezető engedélyével helyezhető el. Tilos az
olyan reklám, reklámhordozó, amely kegyeleti, erkölcsi, személyiségi, szerzői
jogokat sért, közbiztonság megsértésére, egészség és természetkárosítása ösztönöz.
Tilos a politikai jellegű, politikai pártokhoz köthető reklám és reklámtevékenység.
1. 6. A könyvtár felépítése, szervezetei
A vezetés, irányítás feladatait az intézményvezető látja el, a dolgozókat
közvetlenül irányítja. Helyettesítését az általa megbízott könyvtáros végzi el.
A szakmai munkakörben foglalkoztatottak mellérendelt viszonyban állnak
egymással. A technikai személyzet a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft
alkalmazásában áll, az intézményben végzett munkájának irányítása az
intézményvezető feladata.
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Szükség esetén az intézményvez. által megbízott személy
Szakmai munkakörben foglalkoztatottak:
könyvtárosok,
informatikus

1.7. A vezetés belső fórumai
Az intézmény évente legalább két alkalommal munkaértekezletet tart, melyet
az intézményvezető hív össze és részt vesz rajta a könyvtár minden dolgozója. Itt
kerül sor az előző évi munka értékelésére és a következő évi munkaterv
ismertetésére,
az
intézmény
gazdálkodásával
kapcsolatos
beszámolóra.
Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti a könyvtár bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezlet elfogadja:
- az intézmény stratégiai tervét
- az intézmény éves munkatervét
- az intézmény továbbképzési tervét
- az intézmény SZMSZ-ét
A dolgozói munkaértekezlet véleményezi az intézményvezetői pályázatokat,
továbbá véleményt nyilvánít az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
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értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését,
értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
ismerteti a következő időszak feladatait,
meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére,
észrevételeikre.

1.8. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan
törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és
érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti
szervezetek működését.
1.9. A vezető jogállása
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
1.10. A könyvtárvezető feladati és felelőssége hatásköre
- egyszemélyi felelősséggel képviseli a könyvtárat állami, társadalmi,
gazdasági és civil szervezetek előtt. Képviseleti jogát esetenként,
meghatározott ügyekben átruházhatja.
- az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása annak érdekében,
hogy az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat elláthassa
- részt vesz a költségvetés tervezésében, a végrehajtás során felel a
költségvetési keretek betartásáért
- a vezetői feladatok szakszerű ellátása, a munkáltatói jogok jogszerű
gyakorlása
- gondoskodik a könyvtár megfelelő menedzseléséről, a humánerőforrás, a
minőségbiztosítás és projektek terén
- a könyvtár alapfeladatai ellátásának folyamatos vitele, működtetése
- a gazdálkodás, a gazdasági és szakmai munka kialakítása és belső
ellenőrzése
- a könyvtár munkájának irányítása, az egyes részterületek, tevékenységek
összehangolása, a belső tájékoztatás kialakítása és működtetése
- kialakítja a könyvtári tulajdon védelméhez szükséges feltételeket
- biztosítja a könyvtári tervek (pénzügyi, gazdasági, szakmai, képzési, stb.)
időbeni kidolgozását, azok végrehajtásának szükséges tárgyi és személyi
feltételeit
- annak a kulturális tevékenységnek a koordinálása, amelynek révén a város
lakossága hozzájuthat az általuk igényelt információkhoz, és
szolgáltatásokhoz
- kezdeményezője
más
társintézmények
közötti
együttműködés
kialakításának, gyakorlati kivitelezője annak
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biztosítja a feladatok ellátásához, a könyvtár rendeltetésszerű
használatához anyagi és humánerőforrás feltételeit, azok hatékony
használatát, gyarapítását
meghatározott időnként átfogóan elemzi és összegzi az intézmény
személyi állományának, alkalmazottainak tevékenységét
ellenőrzi a könyvtár munkarendjének végrehajtását, a munkafegyelmet, a
munkaidők megtartását
összeállítja a könyvtár szabadságolási ütemtervét, figyelemmel kíséri a
szabadságok kiadását, ellenőrzi a nyilvántartások pontos vezetését
felelős a gyűjteményszervezésért
felelős a könyvtár kapcsolatainak, kapcsolatrendszerének működésért
az intézményvezető az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról,
adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója
felé.
döntési joggal bír a könyvtárköltségvetését terhelő megrendelések és
beruházások terén
döntési joggal bír jelentős fejlesztések, azok pénzügyi forrására vonatkozó
javaslatok, önkormányzati beszámolók előterjesztések megtételére,
előkészítésére
döntési joggal bír munkaerő foglalkozatásra, átcsoportosításra,
létszámváltozásra vonatkozó előterjesztések előkészítésében
döntési joggal bír a könyvtárfejlesztési koncepcióban, a könyvtár
stratégiájának kialakításában
jogosult a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
kezdeményezésére
jogosult a könyvtári ügyekben vezetői utasítás kiadására

1.11. A könyvtárosi munkafeladatok
Az intézmény dolgozói munkaköri leírás alapján végzik munkájukat,
amelynek kiadása, aktualizálása a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak
esetében az intézményvezető feladata. A személyre szóló munkaköri leírások a
dolgozók személyi anyagában, az intézményvezetőnél és a dolgozónál kerülnek
elhelyezésre. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét
feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák.
1.11. 1. A vezetéssel, ügyvitellel összefüggő feladatok
- a könyvtár működési feltételeinek, tartalmi munkájának és fejlesztési
tervének készítéshez javaslat tétel
- éves munkaterv, beszámoló készítése
- tájékoztatás könyvtárhasználati szokásokról
- jelentések készítése a könyvtár működésében bekövetkezett változásokról,
könyvtári szükségletekről
- a könyvtári statisztikai adatok gyűjtése, összesítése
- állományelemzés a gyűjtemény, és az olvasószolgálat témakörében
- javaslatok a költségvetés tervezéséhez
- könyvtári iratok kezelése
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szükség esetén a könyvtár képviselete
szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel
szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása.

1.11. 2. Állományalakítás, feltárás, állományvédelem
- végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről,
a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezetése.
- kapcsolat tartás a szerződött partner cégekkel, rendeléseket, esetleges
reklamációk intézése.
- rendszeresen figyeli a megjelenő új műveket, javaslatot tesz beszerzésre,
figyelemmel kíséri az akciós vásárlási lehetőségeket.
- végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi
és összesített nyilvántartást gondoskodik feldolgozásról
- felelős az állomány nyilvántartások vezetésért, ellenőrzéséért,
állománystatisztikák, állománymérlegek készítésért
- ismernie kell a felhasználók igényeit, biztosítania kell a különböző
forráseszközök megfelelő választékát az oktatáshoz és szabadidős
tevékenységekhez.
- segítséget nyújt az állomány bibliográfiai adatainak használatához
- folyamatosan vonja ki az állományból az elhasználódott, elavult és
fölösleges dokumentumokat, javaslatot tesz köttetésre
- elvégzi a selejtezésre szánt dokumentumok nyilvántartásból való
kivezetést
- egyedi azonosítóval látja el a dokumentumokat, az állományt rendszeresen
ellenőrzi, szükség esetén gondoskodik a dokumentumok javításáról,
megfelelő felszereléséről.
- gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról, részt
vesz az állományellenőrzésben
- feljegyzést készít felettese számára, ha a vagyonvédelmi előírások
betartását bárki akadályozza.
1.11. 3. Olvasószolgálat, tájékoztatás
- tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, alapvető útbaigazítást nyújt
a könyvtári állományról, állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat
és a kölcsönzés szabályairól
- közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az olvasó
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások közvetítésében
- lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a
beiratkozást, kölcsönzési feladatokat, olvasói nyilvántartásokat kezeli,
felszólításokat, késedelmeket kezel. Az olvasókkal kapcsolatos
nyilvántartások kezelése során az adatvédelmi törvény rendelkezései
szerint jár el.
- vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az
előjegyzéseket.
- segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát, az informálódást,
dokumentumhoz jutást
10

-

-

a könyvtár gyűjteményében nem található, igényelt dokumentumokat a
könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerzi, ösztönzi a külső források
használatát, intézi a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatását.
a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el a
dokumentumokhoz való hozzáférés segítésében, kölcsönzésben
tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a könyvtári rendszerben
működő könyvtárak szolgáltatásairól
segíti az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok elsajátítását
fogadja és segíti a tanulócsoportokat, tájékoztatja őket a használati
szabályokról.
figyelemmel kíséri a használói igényeket, részt vesz az olvasói igények
felmérések tartalmi kidolgozásában, adatgyűjtésben
helyismereti terülten részt vesz a folyóiratok figyelésében, adatgyűjtést
végez.
javaslattal él az állománygyarapítás területén
részt vesz a rendezvények szervezésében, kezdeményezi, szervezi azokat
gondoskodik az állományvédelméről, részt vesz az állományellenőrzésben
a hírlap és folyóirat állományt kezeli
másolatszolgáltatást nyújt
folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat
internet használattal kapcsolatos adminisztrációt végez, felügyeli a
használatot
figyelemmel kíséri az egyes szakterületek iránti használói igényeket,
olvasói igényfelméréseket végez
közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak
kialakításában
szombati nyitva tartásban való részvétel.

1.12. Informatikusi munkafeladatok
A könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatai
- a könyvtár működési feltételeinek, tartalmi munkájának és fejlesztési
tervének éves munkatervének készítéshez javaslat tétel
- javaslat tétel a költségvetés tervezéséhez
- könyvtári informatikai iratok kezelése
- szükség esetén a könyvtár képviselete
- szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel
- szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása, rendszeresen
tájékozódás
- Dokumentumtár kialakítása, elektronikus dokumentumküldés, e-learning
anyagok készítése, előállítása, fogadása, küldése, közzététel biztosítása
- Könyvtári iratok előállítása, kezelése
Állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatai
- részt vesz az állomány folyamatos, tervszerű gyarapításában
- közreműködik a dokumentumok állományba vételében, a SZIRÉN-ben
való feldolgozásban
- részt vesz az állományellenőrzésben, selejtezésben
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Olvasószolgálati, tájékoztatási feladati
- tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, alapvető útbaigazítást nyújt
a könyvtári állományról, állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat
és a kölcsönzés szabályairól
- végzi a beiratkozást, kölcsönzési feladatokat, olvasói nyilvántartásokat
kezeli, felszólításokat, késedelmeket kezel.
- segíti az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok elsajátítását
- fogadja és segíti a tanulócsoportokat, tájékoztatja őket a használati
szabályokról.
- figyelemmel kíséri a használói igényeket, részt vesz az olvasói igények,
felmérések tartalmi kidolgozásában, adatgyűjtésben
- részt vesz a rendezvények szervezésében, kezdeményezi, szervezi azokat
- a hírlap és folyóirat állományt kezeli
- másolatszolgáltatást nyújt
- folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat
- internet használattal kapcsolatos adminisztrációt végez, felügyeli a
használatot
- figyelemmel kíséri használói igényeket, olvasói igényfelméréseket végez
- közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak
kialakításában
- olvasók számára, szolgáltatások igénybevételéhez (távmunka, távtanulás,
e-learning stb.) megfelelő kapacitású, kellően felszerelt számítógépek,
többféle mentési lehetőség, eszköz csatlakoztatás üzemképességének
biztosítása
- Használói tanácsadás: számítógép, internet, elektronikus levelezés,
szövegszerkesztés használat (csak elemi szinten), elektronikus ügyintézés
(regisztráció, bejelentkezés, sorszámigénylés, stb),
- Közös kereső felületű katalógus működtetése helyi iskolákkal
- Honlap+gyermek honlap működtetése, adatkarbantartás, mentés
- Kiadványok készítése, városi kiadványok szerkesztése, tördelés
- Digitalizálás, közzététel elektronikus formában
- Belső hálózatok kialakítása, működtetése
- Könyvtári integrált rendszer kezelése, adatbázis feltöltés, olvasószolgálati
munka
- Eszközök folyamatos karbantartása
- Olvasást népszerűsítő rendezvények, programok, propagandaanyagok
kidolgozásában való részvétel, technikai háttér biztosítása
1.13. Kisegítő alkalmazott (takarító)
- az intézmény napi takarítása: az olvasók által használt terek az olvasók és
könyvtárosok munkaterületeinek, szociális helyiségek takarítása, tisztán
tartása, munkaköri leírás szerint.
1.2. Pénzkezelés
A könyvtári készpénzbevételekkel kapcsolatos eljárást a Pénzkezelési Szabályzat
tartalmazza. (4. sz. melléklet)
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2. A könyvtár jövőképe, küldetése, célkitűzései, feladatai
2.1. Jövőkép
Gyomaendrőd Város könyvtára korszerű, folyamatosan gondozott és több
szempontúan feltárt gyűjteményével a szabad információhoz jutás, korlátozástól
mentes alapintézményeként működik.
Korszerű módon biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók
adatainak, adatbázisainak elérését, integráltan közvetíti a hagyományos és
elektronikus, digitális formában megjelenő információkat, a könyvtári és
tájékoztatási szolgáltatásokat. Virtuális hídként kapcsolja össze a város lakosságát a
hazai könyvtári rendszerrel.
Olyan könyvtár, amely a város lakosságának könyvtári és információs igényeit
magas színvonalon tudja kielégíteni. Kulturált teret nyújt a szabadidő minőségi
eltöltéséhez, figyelembe véve az olvasói igények szuverenitását. Gyűjteménye követi
az olvasói, használói igényeket. Alapintézményként tölti be szerepét az információs
társadalom, a tudásalapú társadalom építésében, mint legelső elérési pont.
Támogatja a folyamatos önképzés, az életen át tartó tanulás programját. Használói
számát növeli azzal, hogy szolgáltatásait idő és hely korlátozása nélkül is nyújtani
tudja, használói kényelmét előtérbe helyezve.
Elkötelezett támogató intézménye az olvasást, az olvasástanulást-tanítást
népszerűsítő programoknak, projekteknek.
2.2. Küldetésnyilatkozat
A Határ Győző Városi Könyvtár alapvető feladataként, mindenki számára
biztosítja a nyilvános és szabad információkhoz való hozzáférést. Közhasznú
információs tevékenységgel támogatja az oktatást, az ismeretszerzés bármely
formáját. Aktív támogatója az egész életen át tartó tanulásnak. Segíti a szabadidő
hasznos eltöltését.
Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs hátterével támogatja
az állampolgárokat tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek
megszerzésében. Segíti a város történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak,
természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak kutatását, megismerését.
Különös figyelemmel fordul a társadalom fizikai, etnikai, szociális
hátrányokat szenvedő polgárai, és az ő könyvtári ellátásuk felé.
Őrzi a város hagyományait, támogatja, segíti a város lakóit egyéni és közösségi
céljaik megvalósításában.
Gyűjteményét
sokoldalúan,
korszerű
módszerekkel
feltártan,
értékközpontúan, az olvasói igények figyelembe vétele mellett őrzi, és bocsátja
használói rendelkezésére. Gyűjteményét fejleszti, korszerű szolgáltatásokkal ajánlja,
népszerűsíti.
Kapcsolatot épít ki és tart Gyomaendrőd oktatási, kulturális, és egyéb
intézményeivel, törekszik az együttműködés minél hatékonyabb kialakítására.
Kapcsolatot épít ki a megye és a régió könyvtáraival, intézményeivel.
Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasástanulást. Aktívan,
kezdeményezően vállal szerepet ebben a feladatban, rendezvényeken,
pályázatokban.
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2.3. A könyvtár célkitűzései
a használók szükségleteinek a könyvtár munkájának középpontjába állítása,
ennek érdekében minden olyan információ közvetítése, amely nyilvános, és a
könyvtárhasználók érdekeit szolgálja
a használók igényeit figyelemmel kísérve, a szolgáltatások folyamatos
alakítása, bővítése, igény és szükségmérésekkel
a könyvtári szolgáltatások magas színvonalon való nyújtása, gyors, pontos,
minőségi munkavégzés megvalósítása
gazdaságos, hatékony munkavégzés.
a könyvtár gyűjteménye biztosítson minél kedvezőbb lehetőséget használói
számára, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az
élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételhez, az önművelődéshez,
a szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez
gyűjteménye és szolgáltatásai segítse elő, hogy Gyomaendrőd város
természeti, gazdasági, néprajzi, történelmi hagyományait és jelenét széles
körben megismerhessék
a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények szervezése
széles körű együttműködés megvalósítása
hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növelése
az olvasás megszerettetése, az értő olvasás támogatása
2.4. A könyvtár alapfeladatai
a város lakosságának könyvtári ellátása, a nyilvánosságra került
információkhoz való hozzáférés nyújtása
a könyvtár gyűjteményének szervezése, különös tekintettel a helyismereti
anyagra.
Dokumentumgyarapítás,
nyilvántartásba
vétel,
feltárás,
számítógépes adatbázis építés, állományvédelem. ( 5. sz. melléklet: Gyűjtőköri
Szabályzat)
a fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok kivonása, állományból
történő kivezetése ( 6. számú melléklet: Állományalakítási Szabályzat)
kiemelt figyelem fordítása a nemzeti kultúra dokumentumaihoz
(hagyományos és/vagy elektronikus úton) való hozzáférésre (ODR, NAVA,
NDA, NPA, MEK). Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatása.
felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység, dokumentumok kölcsönzése,
helyben használat biztosítása. (7. számú melléklet: Könyvtárhasználati
Szabályzat)
tájékoztatás a könyvtár gyűjteményeiről, állományáról, szolgáltatásairól,
valamint a magyar könyvtári ellátás rendszerének szolgáltatásairól
iskolakönyvtári feladatok ellátása külön megállapodás alapján
2.5. A könyvtár további feladatai
a könyvtár közösségi színteret biztosít a lakosság rendszeres, vagy alakalmi
közművelődési tevékenységeinek, önszerveződő közösséginek
közösségi foglalkozások (könyv, könyvtár, irodalom és olvasásnépszerűsítő
programok, rendezvények, foglalkozások és játékok) szervezése
helyi, közéleti és egyéb közhasznú információ gyűjtése és közreadása,
közvetítése
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a felhasználók igényeinek folyamatos, adatgyűjtésen alapuló vizsgálata és
felmérése annak érdekében, hogy a szolgáltatások széleskörűen, a
felhasználók igényeit a számukra legkedvezőbb formában elégítsék ki
web alapú szolgáltatások kialakítása és működtetése
interaktív könyvtári portál működtetése a magasabb színvonalú szolgáltatás
eléréséhez
napi kapcsolattartás oktatási intézményekkel, oktatást s a könyvtárhasználatot
népszerűsítő akciókban való részvétel segítése és támogatása, ennek
érdekében helyi rendezvények és akciók szervezése.
az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív
részvétel, kiegészítve helyi rendezvényekkel
a felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás támogatása annak
érdekében, hogy az egyén versenyképessége növekedjen, ami támogatja
életminőségének javulását, foglalkoztatottságának fenntartását, stabilitását.
kapcsolattartás felnőttképző intézményekkel, munkanélküliekkel foglalkozó
társadalmi és állami szervekkel
az állampolgárok elektronikus ügyintézésének segítése, támogatása
multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása, az etnikai kultúra
terjesztése
2.6. Szolgáltatások
a város gazdasági törekvéseinek támogatása, a helyi turizmus fejlesztésének
segítése információszolgáltatással, különös figyelemmel a helyi és
helytörténeti információkra
minőségi, gyors, pontos, megbízható szolgáltatások nyújtása a kölcsönzésben,
a tájékoztatásban, adminisztrációban
közhasznú, közcélú, közérdekű információk naprakész szolgáltatása
minőségbiztosítás bevezetése a magas színvonalú munkavégzés, a szolgáltatóképesség érdekében
hátrányokat szenvedő használók ellátásának kiemelt figyelemmel történő
ellátása
saját adatbázisok kialakítása
a könyvtári PR és marketing tevékenység megszervezése, működtetése

3. A könyvtár működése
3.1. A könyvtár gyűjtőköre
(5. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat)
3.2. Állományalakítás
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége. Az
állományalakítási tevékenység az állománygyarapítási és állományapasztási
tevékenységből tevődik össze. A könyvtár vétel, ajándék, csere és egyéb úton
gyarapodik. (6. sz. melléklet: Állományalakítási Szabályzat)
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3.3. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, raktári rend
A könyvtár dokumentumai a könyvtár helyiségeiben, a raktárhelyiségben,
polcokon vannak elhelyezve, a nem hagyományos típusú dokumentumok tárolása
szabadpolcon ill. célbútorokban történik.
Kölcsönözhető minden olyan dokumentum, amelynek kölcsönzésből való
kizárását semmilyen ok nem indokolja. Az elhelyezés szak és betűrendben történik,
bizonyos állományrészek tematikus kiemelésben.
Felnőtteknek szóló szépirodalom:
- szerző neve szerinti betűrendben, szabadpolcon
Felnőtteknek szóló kalandregények, krimik, bűnügyi regények, sci-fi, romantikus
regények, lektűr tematikus kiemelésben:
- szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtteknek szóló szak- és ismeretterjesztő művek:
- szak és betűrendben, szabadpolcon.
Tematikus külön-gyűjtemények: a használó igényeknek megfeleltetvekialakíthatók.
Ifjúsági szak-és ismeretterjesztő művek:
- szak és betűrendben, színcsíkkal jelölve, szabadpolcon
- sorozatban megjelenő könyvek sorozati kiemelésben, szabadpolcon
- iskolai műsorok és ünnepségek ajánlott segédletei tematikus kiemelésben,
szabadpolcon.
Gyermekirodalom és mese, ifjúsági irodalom:
- betűrendben, színcsíkkal jelölve, szabadpolcon.
Leporellók, lapozók külön elhelyezve, szabadpolcon
Nem hagyományos típusú dokumentumok:
- hanglemezek raktári jel rendjében, célbútorban
- videokazetták és DVD-k szabadpolcon, illetve célbútorban, betűrendben
vannak elhelyezve.
A raktárakban minden olyan dokumentum tárolásra kerül, amely a kölcsönző
térben nem fér el, de a könyvtári nyilvántartásában szerepel. A szak és szépirodalmi
rész elkülönítve, szakjel és betűrendben történik
Korlátozottan kölcsönözhető állományok (eseti, zárástól nyitásig, hétvégére)
- felnőtt kézi könyvtár, az olvasóteremben elhelyezve, szak és betűrendben,
színcsíkkal jelölve
- a segédkönyvtár, a naponta használatos dokumentumok, a gyors
tájékoztatást elősegítő dokumentumok (elkülönített állományrész)
- a könyvtárosok segédkönyvtára (elkülönített állományrész)
Nem kölcsönözhető dokumentumok:
- a helyismereti, helytörténeti gyűjtemény
- védett dokumentumok (1945 előtti kiadványok)
- folyóiratok, napilapok aktuális számai
3.4. A könyvtári állomány feltárása
A könyvtár állományát a SZIRÉN programban tartja nyilván, ez az
alapkatalógus, papír alapú katalógust nem épít.
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4. Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár nyilvános, minden, a használatból nem kizárt, érdeklődőnek a
kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint, és a könyvtárhasználati
szabályzatban megfogalmazottak szerint rendelkezésre áll. ( 7.sz.melléklet:
Könyvtárhasználati Szabályzat)
5. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben, az érvényben lévő jogszabályokat
kell érvényre juttatni. A könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása,
karbantartása, a könyvtárvezetőjének feladata. A könyvtár Működési Szabályzatát
mindenki által hozzáférhetően kell elhelyezni, és nyilvánosságra kell hozni azt.

A Határ Győző Városi Könyvtár SZMSZ-ét Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete ……………………………. számú határozatával
jóváhagyta és .................……….....…..... napján hatályba léptette. Az
SZMSZ visszavonásig érvényes.

Gyomaendrőd, 2013. április 30.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

17

1. sz. melléklet

A könyvtár bélyegzői
Felirat: Határ Győző Városi Könyvtár *Gyomaendrőd*
A kör közepén a város címere.
Használata: a könyvtárvezetője, levelezés, iratok hitelesítése.
Fejbélyegző: Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel/fax: 66/521-655
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Határ Győző
Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám: 16654237-2-04
Használata: könyvtárvezetője, könyvtárosok.
Tulajdonbélyegzők: Városi Könyvtár
Gyomaendrőd
Használata: könyvtárvezetője, könyvtárosok.
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2. sz. melléklet

Könyvtári munkarend
Az intézmény munkarendjét a nyitva tartási időhöz igazodva az alábbiak szerint
határozom meg:
Könyvtáros munkakörben:
- kötött munkaidő: 8-17 óra között
- szombaton 8-12 óra között nyitva tartás szerinti munkavégzés, amelyért
szabadidő jár. A szabadnapot lehetőség szerint a következő héten kell kiadni,
illetve kivenni, a hétvégét követő hétfői napon. Amennyiben a könyvtár a
rendkívüli esemény, vagy rendezvény miatt a szabadidőt az aktuális héten
nem tudja biztosítani, azt a lehető leghamarabb ki kell adni.
- a dolgozó napi, munkában eltöltött idejét jelenléti íven, naprakészen köteles
vezetni, melynek a munkavégzés tényét és a kivett szabadidőt a valóságnak
megfelelően kell tükröznie. Szabadságkérelmet a munkáltatóval egyeztetve,
igénylőlap kitöltésével kell igényelni.
- a szabadságot éves ütemezés alapján kell kivenni, figyelembe véve a könyvtár
szervezeti szabályzatát, nyitva tartását
- könyvtáros munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók két
hetes időkeretben dolgoznak
Takarítói munkakörben:
- kötött munkaidő 6-11 óra között.
- heti munkaidő keretben
- a dolgozó napi, munkában eltöltött idejét jelenléti íven, naprakészen köteles
vezetni, melynek a munkavégzés tényét és a kivett szabadnapokat a
valóságnak megfelelően tükröznie kell. Szabadságkérelmét a munkáltatóval
egyeztetve, igénylőlap kitöltésével kell igényelnie.
- a szabadságot éves ütemezés alapján kell kivenni, figyelembe véve a könyvtár
szervezeti szabályzatát, nyitva tartását
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3. sz. melléklet

Iratkezelési Szabályzat
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat a működése során, illetve azzal összefüggésben keletkezett nyílt iratok
átvételének,
készítésének,
iktatásának,
nyilvántartásának,
tárolásának,
irattározásának, selejtezésének, levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti.
2. Az iratkezelés fogalma és általános szabályai
Iratnak minősül a könyvtár ügyvitelével, működésével kapcsolatban keletkezett
kapott és küldött irat, illetve az ezekhez hozzákapcsolt mellékletek.
3. Az iratok nyilvántartásba vétele és ügyvitele
3.1. A beérkező iratok, küldemények átvétele
Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy kézbesítés,
futárszolgálat, informatikai-telekommunikációs eszköz, illetve az ügyfél személyes
benyújtása útján érkezett küldemények átvételére jogosult az intézmény minden
dolgozója. Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenül érkező (kézbesített)
hivatalos küldeményeket az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az
intézmény vezetőjéhez.
A küldeményeket átvevő személy eljárása a küldeménnyel:
-

a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére
az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e
téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt
vissza kell adni a kézbesítőnek (posta)
amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles
haladéktalanul az illetékesnek iktatásra átadni
ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be,- kéréséreaz átvételt átvételi-el ismervénnyel igazolni kell.
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni
kel

Az intézményeknek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli
bizonylatokat (bankbizonylatok, szállítói számla stb.) az iktatást végző személy,
iktatás nélkül továbbítja az intézményvezetőnek, aki jogos igények estében aláírás
után átadja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának.
3. 2. Küldemények felbontása / Postabontás/
A postán érkező küldeményeket az átvevő csoportosítja, mégpedig:
-

fel nem bontható
felbontható küldeményekre

Nem bontható fel a levélküldemény, amely névre szólóan érkezett. Amennyiben
a „nem bontható”, vagy nem eldönthető, a küldeményt a vezetőnek kell átadni, ő
továbbítja iktatásra.
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A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei
hiánytalanul megérkeztek-e. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény
pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény
értékét köteles az iraton feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket –
elismervény ellenében – a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az
elismervényt az irathoz kell csatolni.
A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
-

az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik,
a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani,
a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg,
bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel.

A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók.
Az elektronikus úton érkezett iratokról nyomtatott példány után az általános
rendelkezések irányadók.
A könyvtárhoz érkezett napilapok, hivatalos lapok, folyóiratok könyvtári
dokumentumként kezelendők.
3.3. Az iratok iktatása
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból:
-

az irat beérkezésének pontos ideje,
az irat tárgya,
az iktatószám
a melléklet megállapítható legyen.

Nem kell iktatni, összegyűjtve őrizni kell:
-

pénzügyi bizonylatokat, számlákat másolat formájában
munkaügyi nyilvántartásokat,
visszaérkezett tértivevényeket.
könyvtárközi kölcsönzés feladási bizonylatát

Iktatni csak irat alapján szabad. Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de
legkésőbb az azt követő munkanapon iktatja be. Soron kívül kell iktatni és
továbbítani a határidős iratokat, táviratokat, express küldeményeket, a hivatalból tett
intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
Iktatás céljára iktatókönyvet kell használni.
-

az iktatókönyvet használatba vétel előtt a vezető hitelesíti.
az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat
összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon
olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot
vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés
olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
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-

-

téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon,
hogy az érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett –
kétségtelen legyen. Meg kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát
mely számra iktatták át.
az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó
számot követően aláhúzással kell lezárni.

Az iktatókönyv év végi lezárását a könyvtárvezető írja alá. Az iktatást minden évben
1-gyel kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év végéig.
Az iktatás során az iktatókönyvben az iraton fel kell tüntetni:
-

az iktatás sorszámát (iktatószámát),
az iktatás időpontját,
az irat küldőjének neve,
az irat tárgyát,

4. Iratok küldése
Végleges formában elkészült (aláíratott, hivatalos bélyegzővel ellátott)
ügyiratokat a borítékba helyezés, illetve expediálás előtt ellenőrizni szükséges az
iktatószám, a címzés, a tárgy, a keltezés, a bélyegzőlenyomat, a feltüntetett és csatolt
mellékletek darabszámának helyessége, az aláírási jogkörre vonatkozó előírások
betartása szempontjai szerint. Az észlelt hiányosságokat pótolni kell. Ugyancsak
ellenőrizni szükséges a borítékra felírt címzés helyességét. A küldemény
tértivevényét csatolni kell a borítékhoz. A faxon küldött irathoz csatolni kell az
elküldést igazoló faxvisszajelzést.
A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és
küldeményeket az átvevő soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésről
gondoskodik.
Hivatalos, a könyvtár működésével bármilyen kapcsolatban lévő iratot csak a
vezető eredeti aláírásával, az intézményi körbélyegző használatával lehet küldeni.
Felszólítások, meghívók kiküldését az eseti, megbízott könyvtáros végezheti, iktatás
nélkül.
Minden iktatott levelet őriz
könyvtártörténeti szempontból.

a

könyvtár,

időhatár

nélküli

korlátozással,
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4. sz. melléklet

Pénztár, és pénzkezelési szabályzat
A könyvtári szolgáltatások bizonyos köre térítési díjfizetéshez kötött. A
díjfizetési kötelezettséget a könyvtár használati szabályzata szabályozza. A díjfizetés
mértéke évente meghatározott (minden év november vagy decemberi Képviselőtestületi határozat alapján) és naptári évre érvényes.
A térítési díjat a szolgáltatást nyújtó könyvtáros köteles a szolgáltatást igénybe
vevőtől azonnal átvenni. A díjról nyugtát kell kiállítani, illetve kérésre
készpénzfizetési számla is kiállítandó. Ez estben nyugtát kiadni nem szabad.
Az átvett pénzt a könyvtáros a kasszában haladéktalanul köteles elhelyezni.
Bármilyen
felmerülő
problémát
haladéktalanul
köteles
jelenteni
a
könyvtárvezetőnek. A pénzkezelést végző személyek e tevékenységük során a lehető
legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel járjanak el.
A pénzkezeléssel megbízott személy feladata:
gondoskodni arról, hogy megfelelő számú nyugtatömb, illetve
készpénzfizetési számlatömb, az intézményben rendelkezésre álljon
a betelt nyugta és számlatömböket az intézményben 5 évig kell
megőrizni, ez után a Polgármesteri Hivatal iktatójában le kell adni
a pénztárban maximum 15.000 Ft lehet
ezt meghaladó összeg esetén, vagy a hónap utolsó munkanapján a pénzt
bevételi jogcímenként kell az intézmény bankfióknál vezetett számlájára
befizetni.
a pénzbefizetést úgy kell végezni, hogy a házipénztárban legalább 2000 Ft
értékben váltópénz legyen. Kivétel december hónapban, amikor az összes
pénzt fel kell adni.
a nyugtatömbben illetve számlatömbben szereplő összegek összeadása, a
pénz befizetése után, az igazoló szelvényt a nyugtatömbhöz kell csatolni
a pénzbefizetésekről egy u.n. rovatoló ívet kell vezetni
bármilyen felmerülő probléma esetén a vezetőt haladéktalanul értesítenie
kell
A pénzkezelést végző dolgozók eseti helyettesítéséről a vezető dönt, ekkor
egyszerűsített átadás-átvételt kell elvégezni.
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Gyűjtőköri Szabályzat
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége. A
gyűjtőkör a dokumentumok tartalmi, formai földrajzi, kronológiai szempontból
meghatározott kategóriáinak együttesét jelenti. A könyvtár funkciójának
alakulásával kölcsönhatásban van: a meglévő állomány összetétele befolyásolja a
könyvtár által vállalt, optimálisan ellátható funkciót, és a funkcióval összefüggő
fejlődési irányzatot
A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a könyvtár városi
közkönyvtár. Az ellátandó lakókörnyezetben elöregedő, fogyatkozó létszámú
lakosság, viszonylag idősebb átlagéletkor a jellemző. A könyvtári szolgáltatásokat
általános iskoláskorú, középiskolás, főiskolákon, egyetemek tovább tanuló fiatal
életkorú és olyan középkorú olvasók is igénybe veszik, akik tanulmányaikat
továbbképzéseken, átképzésekkel folytatják. A könyvtár állományára építhető a
szolgáltatáspolitika, amellyel elérhető, hogy a lakosság szélesebb körben juthasson
megfelelő minőségű és színvonalú könyvtári ellátáshoz. Az állomány alakítás során
figyelembe kell venni, a Közművelődési Koncepcióban megfogalmazottakat,
valamint Gyomaendrőd Város gazdasági és társadalmi stratégiáját. A város kitörési
pontként a falusi turizmus fejlesztését fogalmazta meg, amelyet kiemelten kell
figyelni a könyvtári állomány kialakítása során is.
Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a szakterületekhez
kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással, tartalmilag teljes legyen. A város
iskoláiban tanulók olvasói igényeinek kielégítése alapvető szempont. Ahhoz, hogy a
könyvtár megfelelő dokumentumokkal rendelkezzen e tevékenysége ellátásához,
közvetlen rendszeres kapcsolattartásra van szükség.
A könyvtár állománya szolgálja mindenben Gyomaendrőd Város
célkitűzéseit, polgárai esélyegyenlőségének növelését, egyéni boldogulását.
A gyűjtőkör alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed.
Főgyűjtőkör: ide tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak
megvalósítását elősegítő dokumentumok. Oktatás, továbbképzés, önképzés, az
élethosszig tartó tanulás támogatása. Tudományos, gazdasági és közérdekű
információszolgáltatás, helytörténeti gyűjtés, etnikai kisebbséggel (cigányság, német
kisebbség) kapcsolatos ismeretközlő és szépirodalom, valamint a szabadidő kulturált
és hasznos eltöltését, a pihentető olvasás igényének kielégítését szolgáló művek.
Mellékgyűjtőkör: A potenciális olvasókör igényeinek optimális kiszolgálását
támogató művek, valamint a személyre szabott tájékozódás, önművelés, szabadidős
tevékenység ismeretanyaga és dokumentumai. Az iskolai tananyagon túlmutató
ismeretszerzési igények kielégítésére alkalmas ismerethordozók.
A gyűjtés dokumentum típusai:
- Könyvek és könyvjellegű kiadványok
- Folyóirat jellegű kiadványok (periodikák), napilapok
- Audiovizuális ismerethordozók, számítástechnikai ismerethordozók
- képes dokumentumok: fotó, oktatófilm, diák
- hangzó dokumentumok: magnókazetták, hanglemezek, CD-k
- hangzó-képes dokumentumok: videofilmek, DVD
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- számítástechnikai ismerethordozók: CD-k, CD-ROM-ok, szoftverek
A gyűjtés mélysége:
Szépirodalom
- kiemelten, a teljesség igényével: az alapvizsga, az érettségi vizsga
követelményrendszerének megfeleltetett és a helyi tantervekben meghatározott háziés ajánlott olvasmányok,
- válogatva: a világ- és magyar irodalom szépprózai művei, népköltészeti irodalom.
A helyi iskolák nevelési programjaiban meghatározottaknak megfelelően lírai, prózai
és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom bemutatására; a tananyag által
meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei.
A magyar és külföldi népköltészetet, meseirodalmat reprezentáló antológiák,
gyűjteményes kötetek. Tematikus antológiák, regényes életrajzok, történelmi
regények, gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, az iskolában tanított
nyelvek oktatásához használható irodalom. Népszerű írók művei, a pihentető
olvasást kielégítő kategóriában, az olvasói igényeknek megfelelően (bestseller, lektűr,
krimi, kalandregények, sci-fi, romantikus)
Szakirodalom
- a teljesség igényével: a helyi értékek, helytörténeti értéket képviselő művek
- válogatva: Alap és középszintű általános lexikonok, enciklopédiák. A tudományok,
a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű
elméleti és történeti összefoglalói; az iskolák tananyagához kapcsolódó alapszintű
segédkönyvek, ismeretközlő művek; a szaktárgyakhoz kapcsolódó alapszintű
elméleti és történeti összefoglalók. A nevelés, oktatás elméletével foglalkozó
fontosabb kézikönyvek. a tudományokat, művészeteket és történetüket részben,
vagy teljesen bemutató középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók,
ismeretközlő művek, enciklopédiák, szakszótárak. A tudományokat, a művészeti
ágakat, a történelmet népszerű, olvasmányos módon feldolgozó ismeretterjesztő
művek. Az iskolai szaktárgyakhoz kapcsolódó alap, és közép szintű, elméleti,
történeti összefoglalók; a megyére vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok.
Az általános életvitellel, lakókörnyezettel, háztartással, az egyén testi és lelki
állapotával kapcsolatos ismeretközlő művek.
A könyvtárosok segédkönyvtára
- válogatva: olvasástechnológiával, irodalmi propagandával, az olvasásra neveléssel
kapcsolatos, valamint a könyvtár használattan módszertani kiadványait.
Periodika gyűjtemény
- a teljesség igényével: helyi lapok.
- válogatva: az olvasók igényei szerint: napilapok, hetilapok, folyóiratok, gyermek- és
ifjúsági lapok.
Audiovizuális gyűjtemény
- válogatva: hang és képrögzítéses formátumban a kötelező és ajánlott olvasmányok
filmes adaptációi; történelmi, természetismereti, természetvédelmi, földrajzi tájakat,
élővilágot, állatvilágot bemutató ismeretterjesztő filmek; ifjúsági és gyermekirodalom
jelentős alkotásainak adaptációi.
- erősen válogatva: a kulturált szórakozást, kikapcsolódást jelentő filmek, díjnyertes
alkotások, magyar filmek. Az oktatott idegen nyelvek elsajátításához felhasználható
hangzóanyagok.
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Számítástechnikai gyűjtemény
- erősen válogatva: CD-ROM, DVD-ROM: amelyek ismeretterjesztő segédeszközként
felhasználható programok, multimédiák, adattárak, nyilvántartási programok,
könyvtári programok.
Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény
- teljesség igényével: A városhoz köthető, bármely típusú dokumentum.
- válogatva: a megyére vonatkozó helytörténeti kiadványokat.
A könyvtár elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjt. Az iskolákban
oktatott idegen nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelven kiadott
kiadványokat válogatva gyűjti.
A könyvtár folyamatos beszerzést folytat, a pénzügyi, tárgyi és egyéb
feltételektől függően, a költségvetési keretek betartásának figyelembe vételével.
A dokumentumok megőrzésének határolása:
- Szépirodalom: a természetes elhasználódás, rongálás vagy az olvasó
érdeklődés erős mértékű csökkenése, teljes érdektelenség bekövetkeztekor,
elvesztés esetén vonhatók ki az állományból
- Szakirodalom: tartalmi avulás esetén, természetes elhasználódás, rongálás,
elvesztés esetén vonhatók ki a dokumentumok az állományból.
- Hivatali segédkönyvtár, a könyvtáros segédkönyvtára: tartalmi avulás esetén
vonhatók ki a dokumentumok az állományból.
- Periodika: napilapok hetilapok, folyóiratok esetében a megőrzési idő 1 év, ez
után összesítve, folyóirat címenként törölhetők. A helyi lapok kezelésük
szempontjából helytörténeti dokumentumnak minősülnek.
- Audiovizuális, számítástechnikai gyűjtemény: természetes elhasználódás,
rongálás, olvasói igény megszűnése esetén vonhatók ki az állományból.
- kézirat, helytörténeti és helyismereti gyűjtemény nem selejtezhető, kivétel
képeznek a többes példányok. Szükség esetén biztosítani kell a teljes értékű
másolatokkal való pótlást is.
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Állományalakítási Szabályzat
A könyvtár állománya alakulása szoros összefüggésben van az intézmény
költségvetésével. A könyvtár a pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően, a
költségvetési keretek betartásával, a költségvetési lehetőségek függvényében
folyamatos gyarapítást végez.
Az állománybeszerzés három területe:
- könyvek
- folyóiratok
- nem hagyományos dokumentumok
Az állomány a folyamatos, tervszerű gyarapítás és apasztás egyensúlyán
alapszik. Az állomány nagyságára vonatkozó ajánlás szerint az ellátandó
személyeként 1,5-2,5 db/fő beszerzése javasolt. A törlés a beszerzéssel álljon
egyensúlyban. A könyvtár állományát befolyásolja olvasótáborának összetétele:
-- életkor,
-- foglalkozás,
-- érdeklődési kör,
-- település sajátosságai,
-- speciális ellátást igénylők.
A könyvtár állománya vétel, ajándékozás csere és köttetés útján gyarapodhat.
A vásárlásoknál a használói igényeket szem előtt tartva, a pénzügyi lehetőségetek
figyelemmel kisérve, a hatékony, gyors beszerzésekre kell törekedni.
Ajándékozásnál az állományba csak olyan művek kerülhetnek be, amelyek a
Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, állapotuk kifogástalan. A
könyvtár fenntartja a be nem fogadás jogát az ajándékkönyvek esetében. A
helytörténeti dokumentumok, amennyiben a könyvtár állományában nem találhatók
meg, állapotuktól függetlenül is bekerülhetnek a könyvtár állományába.
Időleges nyilvántartásba veszi a könyvtár:
- brossurák, alkalmi műsorfüzetek, propaganda kiadványok;
- tartalom alapján gyorsan avuló kiadványokat.
- a kötéstől függő egyéb dokumentumok
- periodikumok, amelyeket a könyvtár hosszabb időn keresztül nem kíván
őrizni.
A folyóiratokat a számítógépes program folyóirat nyilvántartó modulban kell
rögzíteni, a címlapon tulajdon bélyegzővel, nyilvántartási számmal, vonalkóddal
ellátni.
Az egyedi (cím) leltárkönyvbe be kell vezetni, (állományba venni) minden
tartós megőrzésre szánt dokumentumot. A különböző típusú dokumentumokról
külön-külön
címleltárkönyvet
vezetünk.
Az
egyedi
nyilvántartású
dokumentumokról csoportos leltárkönyvet is vezetünk, típus és tartalmi bontásban
is.
A nyilvántartások vezetése:
- az egyedi nyilvántartást naprakészen kell vezetni,
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a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül be kell vezetni az integrált
A számlán fel kell tüntetni a beleltározott
könyvtári rendszerbe.
dokumentumok darabszámát, és a felhasznált leltári számokat, számlát a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályára kell leadni.
- a gyarapodási részt évente, a szállítmány egyedi nyilvántartásba vétele
alapján,
- a törlési részt esetenként, évente egyszer, az utolsó negyedévben,
- az állománymérleget évente egyszer, az utolsó bevétel és törlés után kell
kitölteni.
Az állományba került dokumentumokat tulajdonbélyegzővel és leltári
számmal, vonalkóddal és jelzettel felszerelve kell a használatra bocsátani.
Az állománykivonás végrehajtásának alapja a gyűjtőköri szabályzat. Az
állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
- tervszerű állományapasztás
- természetes elhasználódás,
- hiány, rendkívüli esemény.
Bármely okból történik az állományból történő kivonás, erre az engedélyt a
törlési eljárásról szóló jegyzéket, illetve ügyiratot könyvtár vezetője hagyja jóvá. A
törlési jegyzék alapbizonylat, nem selejtezhető a könyvtári irattárban kerül
elhelyezésre. Hiány és rendkívüli esemény esetében a selejtezést a fenntartónak
jóvá kell hagynia. Az időleges nyilvántartású dokumentumok kivonásáról törlési
ügyiratot kell készíteni, amely a kivont művek együttes értékét és darabszámát
rögzíti. A dokumentumoknak a törlése a megbízott könyvtáros hatáskörébe
tartozik, a könyvtárvezető jóváhagyásával.
A könyvtáros felel a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű
működtetésért, gondoskodik az állomány fizikai védelméről. Az intézmény által
biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül erkölcsileg és anyagilag is
felelős a könyvtár minden dolgozója. A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő
eszközök karbantartásáról, javíttatásról gondoskodni kell, mely a könyvtáros egyik
munkaköri kötelessége. A dokumentumok védelmét és nyilvántartásba vételét a
használat, a leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során is
biztosítani kell.
A könyvtár revízióját az intézmény igazgatója rendeli el. A revízió elvégzése
elsősorban vagyonvédelmi célokat szolgál, de alkalmat ad a nyilvántartások
rendezésére, tartalmi elemzésre is. A könyvtár esetében ezt ötévente kell
megtartani, mindaddig, amíg az állomány nagysága a 75.000 db-ot nem haladja
meg. A leltározás teljes körű, folyamatos. Az ellenőrzést a számítógépes
programmal kell végezni
-
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7. sz. melléklet

Könyvtárhasználati Szabályzat
A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden - a használatból
nem kizárt- érdeklődőnek az 1997. évi CXL. törvény, és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll.
A könyvtárhasználó regisztráció nélkül veheti igénybe a következő
alapszolgáltatásokat, amelyek ingyenesen illetik meg
- könyvtárlátogatás
- állományfeltáró (katalógus) eszközök használata
- tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségéről
- részvétel a könyvtár rendezvényein
A könyvtár szolgáltatásai, amelyek beiratkozással vehetők igénybe
- nyomtatott könyvtári dokumentumok helyben használata teljes körben
- könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzés,
kölcsönzési idő meghosszabbítása
- könyvtárközi kölcsönzés intézése
- bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
- a könyvtár állományegységeinek helyben használatához nyújtott segítség
- bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, információnyújtás a könyvtár
rendelkezésére álló adattárak, adatbázisok alapján
- internet és számítógép-használat.
A könyvtár szolgáltatásai, amelyek beiratkozással és klubszerű működéssel,
díjfizetés ellenében vehetők igénybe:
- a nem hagyományos könyvtári dokumentumok helyben használata,
kölcsönzése, dokumentumhosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzése
- irodalomkutatás
- helyi építésű adatbázisok használata
1. Beiratkozás
- az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait
- személyi igazolványával, (vagy útlevelével, vagy jogosítványával) és
lakcímkártyájával igazolja személyazonosságát
- a beiratkozással kötelezettséget vállal a könyvtár és internet használat
szabályainak betartására. A kötelezettség vállalás a visszahozatalra,
késedelmességéből, vagy mulasztásából eredő költségek megtérítésére, a
könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak betartására vonatkozik.
- az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles
bejelenteni. Az olvasók nyilvántartása a számítógépes programban történő
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rögzítéssel történik, olvasójegyet kell kiállítani, melynek használata alapvető
feltétele a kölcsönzésnek
az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható, csak személyesen
használható
a személyes adatokban bekövetkezett változást a használó köteles jelenteni és
javíttatni a nyilvántartásokat
a könyvtár a személyes adatok védelmét az erre vonatkozó jogszabályok
szerint köteles biztosítani
az EU tagállamok polgárai személyazonosságukat a honosságuk szerinti
államban érvényes személyi azonosító okmánnyal igazolják. Használati jogaik
a magyar állampolgárokéval megegyeznek
nem EU tagállamok polgárai a személyazonosságukat útlevelükkel igazolják.
Használati jogaik a magyar állampolgárokéval megegyeznek
a felhasználó, a használati szabályzat megismerésével hozzájárul ahhoz, hogy
a könyvtárhasználatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot
kell alkalmazni, és elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

2. Kölcsönzés
A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az
olvasó figyelmét felhívja erre. A dokumentumok kölcsönzése számítógépen
történik. A könyvtári tag ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári
dokumentumokat, valamint a hagyományos hanglemezeket. Összesen, maximum
10 dokumentum kölcsönözhető.
- a szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú
dokumentumok kölcsönzési ideje 4 hét. Hosszabbítási lehetőség maximum 2
alkalommal lehetséges, amennyiben a könyvre nincs előjegyzés, vagy nem
kurrens darab, maximum 10 db
- a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét. Aktualitásuk ideje alatt,
(amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők.
Hosszabbításra nincs lehetőség, maximum 10 db
- a kézikönyvek csak különösen indokolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás
alapján, lehetőleg zárástól nyitásig, vagy hétvégeken kerülhetnek
kölcsönzésre, erről külön nyilvántartást kell vezetni. Maximum 4 db,
hosszabbításra nincs lehetőség.
- hanglemezek kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbításra nincs lehetőség.
- videokazetta, hangkazetta, CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe
vételével kölcsönözhető, 1 napra. Maximum 2 db, hétvégére maximum 4 db.
Hosszabbítás lehetséges, maximum 1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében.
A 14 éven aluliak, a gyermekkönyvtári részleget használhatják és
kölcsönözhetik. Egyedi és egyéni elbírálás alapján használhatják, vagy
kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét. Részükre egy alkalommal alsó
tagozaton maximum 2 dokumentum kölcsönözhető, felső tagozaton maximum 5
db. 14 éven aluliak a felnőtt kézikönyvtárból nem kölcsönözhetnek.
Indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető is, a visszakérés napját a
könyvtárosnak az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót is tájékoztatnia
kell. A visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell
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átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról,
épségéről. A könyvtári dokumentum elvesztése, megrongálása esetén a
könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie.
A hosszabbítás lehetőségét biztosítjuk mind telefonos, mind e-mailben
történő eléréssel. Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat,
írásbeli felszólítás után postaköltséget is felszámol.
2.1. Előjegyzés
Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum a könyvtár állományában
megtalálható és kölcsönzésben van, lehetőség van az előjegyzésre.
2.2. Könyvtárközi kölcsönzés
Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum (könyv, folyóirat, cikk) a
könyvtár állományában nem található meg, lehetőség van a könyvtárközi
kölcsönzésre. Ennek díja a visszaküldés postaköltsége, vagy a fénymásolat ára és a
küldő intézmény által meghatározott díjtétel. A könyvtárközi kölcsönzés csak 14
éven felüli, beiratkozott olvasónak biztosított. A könyvtárközi kölcsönzésnél a
dokumentumot küldő könyvtár előírásainak megtartása kötelező. Adott esetben, ha
az olvasó a könyvtárközi kölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza időre, vagy
rongálódik, esetleg a dokumentum elvész, nem csak kártérítésre kötelezhető, de a
továbbiakban a könyvtár ebből a szolgáltatásból kizárja. A könyvtár csak az általa
kért dokumentumok visszaküldését tudja vállalni.
3. Helybenhasználat
Beiratkozott olvasók a könyvtári állomány teljes egészét jogosultak helyben
használatra igénybe venni: ez a könyvgyűjtemény, és a folyóirat-állomány helyszíni
olvasását jelenti.
4. Irodalomkutatás
Olvasóink kérésére, részletesen meghatározott, és egyeztetett szempontok
szerint végezhető irodalomkutatás, melynek során elsősorban saját gyűjteményünkre
építünk, de adatbázisokat és internetes adatforrásokat is használunk. A keresés
eredményéről listát készítünk. A listán könyvek mellett cikkek és elektronikus
dokumentumok is szerepelhetnek. Az irodalomkutatás időigényes, eredményére pár
napot várni kell, térítésköteles tevékenység.
5. Fénymásolás
A fénymásolást a könyvtár szolgáltatásként, külön térítés ellenében, minden
látogató számára végezhet, amennyiben az a könyvtár alaptevékenységét nem
zavarja. Másolatot hozott dokumentumokról is készítünk. Szolgáltatásunkat a
szerzői jogi törvényben foglaltak figyelembe vételével végezzük. A könyvtár nem
vállalkozik politikai, haszonszerzési célzatú, ill. a közízlést sértő másolatok
készítésére.
6. Internet és számítógép-használat szabályzat
- a számítógépet beiratkozott olvasók használhatják érvényes olvasójegy
felmutatását követően, térítési díjfizetés ellenében
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a géphasználati szándékot a könyvtárosnál kell jelezni, aki regisztrációt
vezet
a számítógépek internetezésre is használhatóak. Ennek megfelelően
lehetőség van az Interneten történő keresésre, elektronikus levelezésre, egyes
állományok letöltésére.
Adatok letöltésére pendrive használata ajánlott. Dokumentumok nyomtatása
– térítés ellenében – lehetséges.
egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet. Az internetező olvasót
munkájában megzavarni nem szabad. Az Internetezés könyvtári
környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illő, halk és
kulturált viselkedésre.
Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre
(a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására,
megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk,
programok terjesztésére, stb.). Az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő
Web-oldalak látogatása nem megengedett, az ilyen tartalmak használóit a
könyvtár a szolgáltatásból kizárja. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár
megtagadja.
a számítógépes részlegbe táskát, könyvet, élelmiszert és italt bevinni nem
szabad. A mobiltelefon használatát kérjük mellőzni!
a számítógép nem rendeltetésszerű használata, a rendzavarás, a használati
szabályok be nem tartása a szolgáltatásból való kitiltást vonhat maga után. A
kitiltó rendelkezést a szolgálatot teljesítő kolléga jogosult meghozni.

7. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel.
Ennek mértéke:
- első felszólítás: 100 Ft/db
- második felszólítás 200 Ft/db
- harmadik felszólítás 500 Ft/db
Felszólítás után a könyvtár felszámítja a posta költséget is. Harmadik
alkalommal történő felszólítás után a könyvtár ajánlott levelet küld ki. majd az
ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A
behajtás érdekében keletkezett költségeket is az olvasónak kell megtérítenie.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.
8. Elvesztés és rongálás
A dokumentumok elvesztése esetén az olvasó a dokumentum napi forgalmi
értékét köteles megfizetni. Ritka, értékes, ill. nehezen beszerezhető dokumentum
esetében a könyvtár igényt tarthat a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő
példányára. Ugyanezen rendelkezés irányadó a rongálás/rongálódás esetében is. A
könyvtár berendezési tárgyaiban, eszközeiben okozott kárt meg kell téríteni.
8.1. Elveszett dokumentum
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Ha az olvasó az általa kölcsönzött dokumentumot elvesztette, a kártérítési
kötelezettség a következő:
- amennyiben az elveszett könyv eredeti ára 500 Ft-nál kevesebb, 1000 Ft a
befizetés összege
- az 500 Ft-nál drágább könyvekért 2005. előtti kiadási év esetén az eredeti ár
kétszeresét kell fizetni, 2005. év utáni kiadás esetén a beszerzési ár + 500 Ft.
- különösen értékes és keresett könyvek esetében a mindenkori másolási és
kötési díj
- elfogadjuk az elveszett könyvvel megegyező kiadású és értékű megfelelő
állapotú könyvet is
- hanglemezek, kazetták, CD-k, DVD-k esetében a kártérítés az eredeti ár
kétszerese
- folyóiratoknál az eredeti példány, vagy a mindenkori másolás költsége
A könyvtárnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a dokumentum a kár
rendezésekor selejtezési jegyzékre törlési céllal felkerüljön
8.2.Rongálás
Amennyiben bizonyítható, hogy kinél történt a rongálás, a javítás vagy köttetés
összegét kell megfizetni, minimum 500Ft/db.
Amennyiben a dokumentum rongálódása miatt a továbbiakban a könyvtári
forgalmazásra alkalmatlan, az elveszett dokumentumok esete szerinti eljárást kell
alkalmazni.
9. Általános szabályok és viselkedési normák
A könyvtárhasználók köréből kizárható az a személy, aki a könyvtárnak
tudatosan, szándékosan kárt okoz; állományát berendezését felszerelését rongálja;
viselkedése sérti a könyvtár rendjét, tisztaságát; a könyvtár használóit
magatartásával zavarja.
A ruhatár használata díjtalan és kötelező. Az ott elhelyezett tárgyakért a
könyvtár felelősséget nem vállal. A kölcsönző térbe 15*20 cm-nél nagyobb kézitáska,
táska nem vihető be. A könyvtár használati tereiben étkezni, italt fogyasztani tilos, a
mobil telefon használatot kérjük mellőzni, illetve kulturáltan kezelni. Bármilyen
külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak intézményvezetői engedéllyel
helyezhető el. Házalókat, utcai árusokat a könyvtár nem fogad, tevékenységüket
nem gyakorolhatják a könyvtárban.
Osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtárban szakórákat,
foglakozásokat lehet tartani. A könyvtáros szakmai segítséget ad a tanórák,
szaktárgyi órák, foglalkozások megtartásához, amely a könyvtár nyitva tartási
idejében, előzetes időpont egyeztetés alapján történhet.
Az intézmény ideológia- és politikamentesen működik. Ilyen jellegű
rendezvények eseti előfordulására – a társadalmi tolerancia határain belül – kizárólag
a Fenntartó Önkormányzat Képviselő-testület előzetes engedélyével kerülhet sor.
A könyvtárhasználói, esetleges panaszaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal
az intézmény vezetőjéhez, valamint a könyvtárosokhoz fordulhatnak. Az olvasó a
kifogásait, észrevételeit a panaszkönyvbe bejegyezheti. A bejegyzés alapján tett
intézkedésekről az intézmény vezetője a panaszost tíz munkanapon belül értesíti.
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A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. A használati
szabályzat módosítását a fenntartónál lehet kezdeményezni.

8. sz. melléklet

A Könyvtár nyitva tartása

Hétfőtől- Péntekig
Szombaton

9-17
9-12

A szombati nyitva tartás junius1. és szeptember 1. között szünetel.
A könyvtár a nyári időszakban, július-augusztus hónapban maximum 4 hétig
zárva tart.
Az intézményvezető saját hatáskörben dönthet az intézmény zárva tartásáról,
illetve eltérő nyitva tartásról (évente, maximum 10 nap):
- a munkanapok átütemezése esetében, illetve a munkanappá nyilvánított
szombatokon, ünnepek körüli nyitva tartásról
- a dolgozókat érintő továbbképzések, rendezvények esetében
- az eltérő nyitva tartásról a könyvtárhasználókat tájékoztatni kell.

34

9. sz. melléklet

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Határ Győző Városi Könyvtár munkatársainak kezelnie kell a
használók/partnerek panaszait, a könyvtár működésével szolgáltatásaival
kapcsolatban tett észrevételekre reagálnia kell. A megfelelő eljárás lefolytatásához, a
minőségelvű munkavégzés érdekében a panaszkezeléseket dokumentálni kell, az
eljárást, a panaszt elemezni kell, meg kell határozni, hogy milyen eljárások
szükségesek a javítás érdekében.
A panasz: névvel, címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó beadvány.
Formája lehet:
- szóbeli (személyesen, vagy telefonon) és
- írásbeli (postai úton érkező, e-mail)
A panasz felvevője: az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros.
A panaszkezelési szintjei
A könyvtár azonosított partnereitől beérkező panaszok kezelését különböző
szinteken kell megvalósítani.
Használók/Látogatók
Olvasószolgálat/Könyvtárosok
Vezető
Fenntartó, média, iskola, társintézmények, civilszervezetek vezetői
Vezető
Munkatársak
Vezető
A panaszkezelés menete
- az egyszerű, szóbeli, azonnal kezelhető panaszokról nem kell panaszfelvételi
lapot kiállítani. Abban az esetben, ha rendszeres, visszatérő hibáról van szó, ki
kell tölteni a panaszfelvételi lapot, a panaszkezelési eljárást végig kell folytatni.
- ha a panasz nem jogos, de a panasztevő ezt nem fogadja el, a panaszkezelési
eljárást végig kell folytatni.
- ha a panasz azonnal nem oldható meg, panaszfelvételi lapot kell kitölteni, a
panaszkezelésről az ügyfelet írásban kell értesíteni.
- ha a panasz írásos formában érkezik, panaszfelvételi lapot kell kitölteni. A
panaszt tevő ügyfelet ilyen esetekben mindig írásban kell értesíteni a
panaszkezelési eljáráseredményéről.
- ha a panaszfelvevő könyvtáros a panaszt nem tudja megoldani, a könyvtár
vezetőjének adja át a panaszfelvételi lapot.
- a vezető egyeztet a panasztevővel, az ügyet ismerő könyvtárossal.
- a vezető dönt a panaszkezelés megoldásáról, a további intézkedésekről,a
kompenzációról.
- a panasztevőt írásban kell értesíteni a meghozott intézkedésekről,
- a panasz kezeléséről a könyvtárost is értesíteni kell.
- megállapodásra kell jutni a panasztevővel.
- panaszhatás elemzése
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a könyvtár működését, szabályzatát módosítani kell.
dokumentálás.

Panaszfelvételi lap
A panaszt tevő neve:

Dátum:

A panaszt felvevő neve:
A panasz leírása:

Döntés a panasz jogosságáról:
JOGOS

NEM JOGOS

Indoklás:

A panasz súlyozása:
Meghozott intézkedések:

Szükséges/meghozandó intézkedések, amelyek az újbóli előfordulást is
megakadályozzák:
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A panasz kivizsgáltam, a meghozott intézkedésről a panaszost tájékoztattam:
Dátum:

aláírás

A panaszkezelés folyamata
Start
Panaszfelvétel
Döntés a panasz
jogosságáról

NEM

Az ügy tisztázása a panaszossal.
Az eljárás lezárása.

IGEN
A panasz rögzítése

A panasz kezelése

A panaszkezelés érdekében meghozott
intézkedések közlése a panasztevővel.
Elfogadtatás

IGEN

Az eljárás lezárása.
Dokumentálás.

NEM

Továbbítás a vezetőhöz.

Közös egyeztetés a panaszossal, az ügyet ismerő könyvtárossal.

Döntés a panasz kezeléséről, a meghozott intézkedésekről,
a kompenzációról.
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A panaszkezelése érdekében meghozott intézkedések közlése a
panaszossal, könyvtárossal. Megállapodás a panasztevővel.
Kompenzáció.

DOKUMENTÁLÁS.
Panaszok, amelyek felmerülhetnek
a könyvtár állományával kapcsolatban
- valamely dokumentum a könyvtár állományában nincs meg
- valamely dokumentum a nyilvántartások szerint megtalálható a könyvtár
állományában, de nem található a helyén
- bizonyos témák a könyvtár állományában nem találhatók meg
- bizonyos típusú dokumentumok a könyvtár állományában nem találhatók meg
- a könyvtári állomány nem naprakész
- a könyvtári állomány nem elégíti ki egy bizonyos használó speciális igényeit
a könyvtár szolgáltatásival kapcsolatban
- a könyvtár nyitva tartása
- kölcsönzési idő, kölcsönzött dokumentumok db száma
- korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési ideje, dokumentumok
száma
- felszólítások kezelése
- könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése
- kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás
- számítógép és internet használat
- könyvtári opac működése
- könyvtári honlapok, a megjelentetett tartalmak
a könyvtár épületével kapcsolatban (külső-belső megjelenés)
- akadálymentesség hiánya
- parkolási lehetőség hiánya
- kerékpártároló hiánya
- megközelíthetőség
- szociális helyiségek elégtelensége
- az épület külső és belső állapota
- a bútorzat elhasználtsága
Ezek a lehetséges panaszok, amelyekre a könyvtárnak leginkább fel kell
készülnie. A könyvtár SZMSZ-e, a használati szabályzat, a munkaterv, a költségvetés
ismerete elegendő támpontot és szabályozottságot ad ahhoz, hogy a könyvtárosok a
felmerülő panaszokat meg tudják válaszolni. A panaszok egy részénél - amikor a
könyvtár nem tudja megoldani a problémát-, szükség lehet arra, hogy a könyvtár
közvetítse azt a megfelelő partner felé.
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2013. április 24. napján arról tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy háziorvosi praxisát átadja a Város Önkormányzatának, háziorvosi tevékenységét 2013.
július 31. napjával befejezi.
Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra tekintettel javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a Városi
Egészségügyi Intézményt.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2013. augusztus 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A Városi Egészségügyi Intézmény a háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos eljárásrendjét a következő
jogszabályok határozzák meg:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely
meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát:
„2. § (1) b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni,
kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud
gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;”
Jelen esetben a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet az átadástól, 2013. augusztus 01. napjától számított hat hónapon
túl, 2014. 03. 01. napjától válik tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté.
A Városi Egészségügyi Intézménynek a körzet finanszírozásával kapcsolatban figyelemmel kell lennie az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletáltal meghatározottakra:
„12. § (3) ...Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxis a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix összegű díj 60
százalékára jogosult. A fixdíj folyósítása szempontjából nem tekinthető tartós helyettesítésnek, ha a praxis ellátására
a szolgáltató teljes munkaidőben a Hr. szerint háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost foglalkoztat.”
Jelen esetben a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a finanszírozás 60 %-ra való csökkenésére 2014. augusztus
01. napjától számíthatunk.
A Városi Egészségügyi Intézmény fenti jogszabályhelyekre figyelemmel fog a körzet működtetéséről gondoskodni.
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslat szerint elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatok ellátása- "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
2. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatokat lássa el, és az elvégzett feladatokról
számoljon be a Képviselő-testület 2013. augusztusi ülésén.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 2. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre (a működtető szolgáltató kódja: 0825, OEP szolgálat kódja: 040090071) 2013. augusztus 1-jétől
működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2013.
augusztus 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi házi- illetve fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződéseket módosítani szükséges a helyettesítő
orvosok személyének, valamint a rendelési idő változása miatt:
A Medicus Universalis Betéti Társaság, Dr. Darvas Tamás háziorvost helyettesítő orvosok személyében
történt változás: a helyettesítést Dr. Varga Edit Brigitta és Dr.. Petríkó Attila Gábor látják el.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvost helyettesítő orvosok személyében történt változás: a helyettesítést Dr.
Macsári Judit és Dr. Petríkó Attila Gábor látják el.
A Humán Regiszter Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Betéti Társaság, Dr. Petríkó Attila Gábor
háziorvost helyettesítő orvosok személyében történt változás: a helyettesítést Dr. Kolozsvári Árpád és Dr. Varga Edit
Brigitta látják el.
Dr. Török és Társa Fogászati Betéti Társaság, Dr. Török Anna jelezte, hogy meg kívánja változtatni a
rendelési időt, a rendelési idő összeségében nem változik, marad a heti 30 óra, hétfői és keddi napokon változik a
rendelési idő: hétfőn 14,00-18,00 közötti, kedden 13,00-18,00 közötti időtartamra változik.
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. jelezte, hogy a 3. fogorvosi körzetben a rendelési idő változik, emiatt szükséges
a szerződés módosítása.
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. jelezte, hogy a 4. fogorvosi körzetben a rendelési idő 30 óráról 29 órára módosult
a lakosságszám csökkenése miatt (az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a
lakosságszám csökkenésével arányosan csökken a rendelési idő, a szolgáltató csatolta az OEP értesítését a
rendelési idő csökkenéséről) továbbá jelezte, hogy a helyettesítő orvosok személyében is változás történt.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján a rendelési dőre valamint a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A
személyi változások, a rendelési idő változások, valamint a jogszabályi előírás miatt szükséges a szerződések
módosítása, mely módosításokat a határozati javaslatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a feladat-ellátási
szerződések módosítását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Medicus Universalis BT.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete MEDICUS UNIVERSALIS Betéti Társaság kérelmének
helyt adva, a 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi
szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a
szerződés megkötéséről:
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Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészről Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma: 20850474-104) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt, ezért a szerződés 3.3.
pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Varga Edit Brigitta
Dr. Petríkó Attila Gábor

A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
…………………………….
Medicus Universalis Háziorvosi Bt.
Dr. Darvas Tamás
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Dr. Kolozsvári Árpáddal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kolozsvári Árpád kérelmének helyt adva, a 2012.
december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást
fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
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Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Kolozsvári Árpád háziorvos (Gyomaendrőd, Szondi u. 1.) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt, ezért a szerződés 3.3.
pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Macsári Judit
Dr. Petríkó Attila Gábor

A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
…………………………….
Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Humán Regiszter Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUMÁN REGISZTER BT kérelmének helyt adva, a
2012. október 15. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés
módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés
megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészről a HUMÁN REGISZTER BT (képviseli. Dr. Petrikó Attila Gáborsz.: Nagyszalonta, 1968. november
18., an.: Tóth Mária), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. október 15. napján 5. évre szóló határozott időtartamú szerződést kötöttek terület-ellátási
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kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében változás történt,
ezért a szerződés 2.2.4. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Varga Edit Brigitta

A felek által Gyomaendrődön 2012. október 15. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
…………………………….
HUMÁN REGISZTER BT
Dr. Petrikó Attila
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Dr. Török és Társai Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Török és Társa Fogászati Bt. kérelmének helyt
adva, a 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi
szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a
szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz., képviselő neve:
Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. A rendelési idő módosult, ezért a szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
14,00-18,00 óráig
Kedd:
13,00-18,00 óráig
Szerda:
8,00-15,00 óráig
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Csütörtök:
Péntek

8,00-15,00 óráig
8,00-15,00 óráig

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
……………………………….
…………………..………..
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ridegné Dr. Török Anna
Várfi András
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"A dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása - 3. fogorvosi körzet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 3. fogorvosi körzetre 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon
a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely:
5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi
azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, a 3.
fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő módosult, ezért a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 08.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
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A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
……………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………….
Dr. Hák Mária
praxis jog jogosultja

……………………
Gomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"A dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása - 4. fogorvosi körzet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 4. fogorvosi körzetre 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon
a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma
04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4.
fogorvosi körzet ellátására. A lakosságszám csökkenése miatt bekövetkező rendelési idő csökkenés alapján a
szerződés 3. pontja valamint a helyettesítő orvosok személyének változása miatt a szerződés 3.2. pontja az
alábbiakra módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
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(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 11.00-18.00
Kedd: 08.00-14.00
Szerda: 09.00-16.00
Csütörtök 08.00-14.00
Péntek 08.00-11.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban meghatározott
helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a
Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Hák Mária
- Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény kérelme a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. sz.
alatti ingatlan használatával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa Dr. Torma Éva az alábbi kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz:
„A Városi Egészségügyi Intézmény átfogó hatósági ellenőrzése 2013. április 30-án lezárult.
Dr. Tóth Erzsébet főorvosnő megelégedettségét jelezte, azonban helyszűke miatt a jövőben nehézségeink adódnak
a minimum feltételek biztosításában. Az 1928-ban eklektikus és neogótikus stílusjegyek ötvözetében épült rendelőnk
463 négyzetméteren 19 szakterületet lát el. Egy rendelőegységben három szakterületnek is biztosítanunk kell a
feltételeket.
A sterilanyag ellátáshoz, a sterilezés folyamatához 50 négyzetméter az előírt alapterület.
A pszichiátriai szakrendeléshez csoportszoba szükséges. Fektetőt, elkülönítőt kell kialakítanunk és minden
rendelésen a továbbiakban szükséges a betegöltöző.
Az egészségügyi szakellátási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó szabályok, végrehajtási
rendeletből átkerültek a 2013. évi XL. törvénybe ( 2013.04.18. ). Ha a feltételek nem teljesülnek – jelenleg helyhiány
miatt – bejelentés szükséges az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé, onnan tájékoztatják az illetékes minisztert és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár megszüntetheti a finanszírozást, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet átveheti az önkormányzattól a szakellátást.
Tisztelettel megkérem a Polgármester Urat, szíveskedjen a fentiekről tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet,
kiegészítve azzal az információval, hogy a legutóbbi betegelégedettségi vizsgálatunk során a lakossági
megjegyzésekben többször hangsúlyozták, hogy „nagyobb tér kellene”; a zsúfoltság gyakran a váróban is gondot
okoz. A Hősök útja 57. szám alatti épület bővítése nem lehetséges, viszont a problémákra megoldást jelenthet, ha a
szomszédságban (Hősök útja 63. szám) elhelyezhetnénk bizonyos szakfeladatokat. A 635/2012. (XI. 29.) Gye. Kt.
határozat döntött az ingatlan önkormányzati tulajdonba kéréséről. Amint visszakerül a tulajdonjog a fenntartóhoz,
átalakítás után telephelyként működtethetnénk, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulna.”
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete fenti határozatával valóban arról döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonát
képező a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban 1577 helyrajzi számon bejegyzett, természetben Gyomaendrőd,
Hősök útja 63. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát a 2001. július 6-án kelt - Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
között - intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6) pontja alapján visszakéri, mivel az intézményben
az oktatási-nevelési feladatellátás megszűnt.
Az előterjesztés készítéséig az ingatlan tulajdonjoga nem került vissza Önkormányzatunkhoz.
Önkormányzatunk vállalta a járóbeteg szakellátás további működtetését, az Országgyűlés 2013. április elején
újraszabályozta az egészségügyi szakellátásért való felelősség rendszerét – a helyi önkormányzatnak kötelessége
gondoskodni a 2013. április 28. napján tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára
megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról, tehát a törvény erejénél fogva gondoskodnia kell a
járóbeteg szakellátásról.
Tekintettel a feladat-ellátási kötelezettségre, valamint Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony jelzésére, miszerint
helyszűke miatt nem tudják biztosítani az egyes szakrendelők tárgyi minimum feltételeit javaslom a Képviselőtestület számára, hogy amennyiben a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti ingatlan visszakerül az
Önkormányzat tulajdonába, az Önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az ingatlan használatát a
Városi Egészségügyi Intézménynek átadja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény kérelme a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. sz. alatti ingatlan használatával
kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Gyomaendrőd, Hősök
útja 63. szám alatti ingatlan visszakerül az Önkormányzat tulajdonába, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az
ingatlan használatát a Városi Egészségügyi Intézménynek átadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2013. nyári egységes szabadságolásának
engedélyezése
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosa dr. Torma Éva az alábbi kérelemmel fordul a
Képviselő-testülethez:
„A Városi Egészségügyi Intézmény, egységesen: 2013. július 22-tól, 2013. augusztus 02-ig (10 munkanap) tervezi a
nyári szabadság kiadását az elmúlt évek alatt kialakult rendet követve. Az első rendelési nap 2013. augusztus 05.
A szakrendelő intézet az egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásáért felelős szerv hozzájárulásával
szüneteltetheti.
Az engedélyező hatóságnak a szünetelés tényét időben be kell jelenteni; csatolva az előbbi dokumentumot, illetve a
megállapodást a helyettesítésről: a 96/2003. (VII. 15.) Korm. r. 18 §. alapján. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a
helyettesítést a Szarvasi Szakorvosi Kft. vállalta.
A területileg illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a
sürgősségi eseteket fogadni. A szünetelés idejére a lakosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodni kell!
A páciens nappal elsősorban a háziorvosát keresse; munkaidőn túl, sürgős esetben a központi ügyeletet, illetve a
kórház Sürgősségi Betegellátó Ambulanciáját.
A fenntartó hozzájárulása után tehetek eleget az ÁNTSZ felé a tájékoztatási kötelezettségnek és értesíthetem a
lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban résztvevőket.
Tisztelettel kérem Polgármester Urat, szíveskedjen a fentieket a Képviselőtestület felé beterjeszteni!.”
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2013. nyári egységes szabadságolásának engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
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feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rend. 18. § (1) bekezdése
alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes, 2013. július 22-től 2013. augusztus 02ig tartó egységes szabadságolásához.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi
tevékenysége
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2008. december 1-el alakult meg a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság.
2012. május 1-től jogszabály változás miatt a tűzoltóság nevében változás következett be. Az Önkéntes
megnevezést az Önkormányzati váltotta fel.
A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 7 fő önkéntes vonulós létszámmal rendelkezik.
A 2012. évben is a Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok
magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása megtörtént.
A készenléti szolgálati feladat biztosítása a szolgálatszervezéssel, a továbbképzéssel, a különböző tervek és
jelentések naprakész biztosításával, a szerek, felszerelések üzembiztos állapotával valósul meg.
Káresetek:
Tűzeset
54
Műszaki mentés
57
Téves jelzés
2
A 2012-es évben a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség szervezésében a 40 órás alaptanfolyamon 1 fő Gyomaendrődi
tűzoltó sikeres vizsgát tett.
A 2012-es évben a tűzoltóság számos rendezvényen vett részt, valamint a laktanyában több alkalommal tettek
látogatást a helyi iskolák, óvodák diákjai.
A Tűzoltóság részt vett a 2012-es évben:
a Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon
az augusztus 20-i Nemzetközi Halászléfőző versenyen
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola egészségnapján
a gyermeknapi rendezvényen, Gyomaendrődön és Hunyán
Öregszőlőben a Paprikás krumpli főző versenyen
Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztiválon
Rózsahegyi napok keretében megrendezett tábortűz biztosításán
Dr. Békés Fogászat egészségnapján
2012. évben gyakorlatok:
- Helyismereti gyakorlat: 8 db
- Begyakorló gyakorlat 4 db
- Parancsnoki ellenőrző gyakorlat 2 db
- Megyei ellenőrző gyakorlat 1 db
A megrendezésre került gyakorlatokat a tűzoltóság minden alkalommal megfelelően hajtotta végre.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szarvasi
hívatásos Tűzoltóság a 2012-es évben 18 alkalommal tartott ellenőrzést a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóságon.
Az ellenőrzések kiterjedtek a gazdálkodásra, szolgálat ellátásra, az állomány elméleti és gyakorlati felkészültségére.
Az ellenőrzések folyamán nem került feltárásra olyan hiányosság, amiért a tűzoltóságot elmarasztalták volna.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évben 33.703 E Ft összegű bevételt
realizált, melyhez 244 e Ft összegű nyitó pénzkészlet (előző évi pénzmaradvány) tartozott így összesen 33.947 e Fttal gazdálkodott. A bevétel 74%-át 24.972 E Ft összegben a központi költségvetés az önkormányzati tűzoltóságok
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részére biztosított normatív állami támogatás képezte. A köztestületnek a Munkaügyi Központtal kötött támogatási
szerződés alapján 4 hónapon keresztül 1 fő tűzoltó alkalmazására nyílt lehetőség. A köztestület a támogatási
szerződés alapján 521 E Ft összegű támogatásban részesült a foglalkoztatás során. A köztestület működési
feltételeinek javítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5.989 E Ft összegű fejlesztési célú, illetve
2.100 E Ft összegű működési támogatást biztosított, valamint vállalkozóktól és magánszemélyektől 120 E Ft
összegű adományt kapott.
A köztestület 2012. évi összes kiadása 33.569 E Ft. Ebből működési kiadás 26.869 E Ft (20.552 Ft Személyi juttatás
és járulékai, 6.319 E Ft dologi kiadás), fejlesztési célú kiadásként 6.698 E Ft lett elszámolva, melyből 418 E Ft a
Mercedes Benz 1222-es gépjárműfecskendő megvásárlását 2012. évben terhelő általános forgalmi adó lett kifizetve,
valamint 3.307 E Ft összegben a tűzoltó laktanya bővítésre került. 2.863 E Ft összegben új Feszítő vágó vásárlására
került sor, illetve 110 E Ft összegben mosógépet vásárolt a Köztestület.
Tűzoltóságunk a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletben meghatározottak alapján használta fel az állami normatív
támogatást, és a fejlesztéseknek köszönhetően a Tűzoltólaktanya megfelel a rendeletben meghatározott
követelményeknek.
A 2012. évi támogatást szabályszerűen és takarékosan használta fel a tűzoltóság. A készpénzforgalom
házipénztárban került rögzítésre.
Takarékos gazdálkodással biztosítottuk a zavartalan működést, a rendszeresített technikai eszközök, felszerelések
üzemképes állapotban tartásával.
A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú gépjárműfecskendőt tart készenlétben.
A tűzoltó laktanyát a köztestület közösen használja a tűzoltó egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít. A 2012.
évben a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült a tűzoltóságnak új tűzoltó védőfelszereléseket vásárolnia.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

LADA NIVA gépjármű üzembentartói jogának átadása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzataának Képviselő-testülete a 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletében a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal részére 3,5 millió Ft-ot biztosított gépjármű beszerzésre. A beszerzési
eljárás lefolytatásra kerül a gépjármű átadására 2013. július 4-ig kerül sor. A hivatal jelenleg a LADA NIVA (INC-547;
gy.sz.: XTA21214021683805; motorszám: 212147107295; gyártási éve: 2002) gépjárművet használja, melynek
megtörtént a műszaki vizsgáztatása, műszaki állapota jó, kisebb esztétikai hibái vannak. Benzin és gáz
üzemmódban is használható, az elvégzett javítások eredményeként üzembiztos. Javaslom, hogy a jármű ne kerüljön
értékesítésre, üzembentartói joga kerüljön átadásra az Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság számára. A vegyes üzemű négy kerék meghajtású autó szélsőséges időjárási és terepviszonyok között
jól használható katasztrófahelyzetben.
Kérem, hogy a gépjármű üzembentartói jogának átadásával az Önkormányzati Tűzoltóság számára értsen egyet a
Tisztelt Képviselő-testület, figyelemmel arra, hogy az okiratokban tulajdonosként a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal szerepel.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenörző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

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

A bizottság egyhangúlag javasolta az
üzembentartói jog átadását

Döntési javaslat
"LADA NIVA gépjármű üzembentartói jogának átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a LADA NIVA (INC-547; gy.sz.:
XTA21214021683805; motorszám: 212147107295) üzembentartói jogának ingyenes átadásával a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 04.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jogszabályi változások miatt a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés díjszabásának megállapításának
átdolgozására van szükség.
A helyi önkormányzat árhatósági jogköre megszűnt. A helyi személyszállítás díját a közszolgáltatási szerződésben
kell meghatározni a szokásos rendeletmódosítás helyett, továbbá a menetrendet a közszolgáltatási szerződésnek
tartalmaznia kell, nem elegendő a Képviselő-testület határozata.
A fennálló problémák megoldása érdekében módosítani kell a 2008. április 14-én kelt, hatályban lévő
közszolgáltatási szerződést, továbbá (külön előterjesztés formájában) hatályon kívül kell helyezni a
menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendeletet.
A 4/1991. (III. 29.) KT rendeletet hatályon kívül helyezése:
Mivel helyi menetrendszerű autóbuszközlekedés biztosítása kikerült az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. Törvény hatálya alól, ezért az önkormányzatnak megszűnt az ármegállapító jogköre, tehát a 4/1991. (III.
29.) KT rendeletet okafogyottá vált. A továbbiakban a szolgáltatónak kell meghatároznia a tárgyévre vonatkozó
tarifarendszert.
Szerződés módosítás okai:
Az érvényben lévő szerződés fejlécében található önkormányzati cím megváltozott, ezért azt módosítani szükséges.
A „6./ Díjak megállapítására vonatkozó szabályok” pontból kikerül a 4/1991. (III. 29.) KT rendeletre történő
hivatkozás.
A „10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai” pont összegszerűen
tartalmazza a tárgyévre vonatkozó önkormányzati támogatási összeget, mely általában az infláció mértékével évről
évre emelkedik, ezért ennek pontosítása is szükséges.
A „13./ Záró rendelkezések” pontban található bírósági hivatkozások megváltoztak, ezért ennek aktualizálása
szükséges.
A szükséges szerződés módosítások semmilyen kockázatot nem rejtenek, mivel a korábbi Képviselő-testületi
döntések (menetrend elfogadás, támogatás elfogadása, jegyár elfogadás) szerződéses átvezetését foglalják
magukban.
(A szerződésben található módosítások dőltbetűvel kiemelésre kerültek a határozati javaslatban)
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
szerződésmódosítás elfogadását.

Döntési javaslat
"Szerződésmódosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a MOBILBUSZ Közlekedési Kft-vel kötött, Gyomaendrőd közigazgatási
területén 15 db járatpár üzemeltetésével történő helyi autóbuszközlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítását az alábbi egységes szerkezetben elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője
Várfi András polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ
Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend
szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás
2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12-én és 15-ém (Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz.
határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki.
1./ A közszolgáltatási szerződés időtartama:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. május 1-től számított 8, azaz nyolc éves időtartamra 2016. április 30ig megbízza a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaságot az autóbusszal végzett, menetrend
szerinti helyi, közúti személyszállítás szervezésével.
2./ A közszolgáltatási tevékenység tárgya:
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy 15 db járat párral Gyomaendrőd Város közigazgatási területén
helyi, menetrend szerinti autóbusz járatot biztosít a Pályázati Kiírásban megjelölt útvonalon.
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a fenti 15 járat párból 2 db járattal az Oktatási Miniszter által
rendeletben meghatározott tanítási napokon iskolajáratot biztosít a Pályázati Kiírásban megjelölt útvonalon,
Gyomaendrőd közigazgatási területén, valamint külön megállapodás szerint Hunya és Csárdaszállás közigazgatási
területéről a külön megállapodásban részletezettek szerint iskolabusz szolgáltatást biztosít.
3./ A szolgáltató közszolgáltatási feladatai:
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, a szerződés 1. számú
mellékletét képező menetrend szerint szervezi a helyi tömegközlekedést és annak módosítását a Képviselőtestületnek 5 nappal a tervezett módosítás előtt bejelenti jóváhagyásra, és a jóváhagyott módosítást 5 nappal a
változtatást megelőzően közzéteszi a helyben szokásos módon (Helyi újság és az önkormányzati internetes honlap),
valamint a változás napján az autóbuszmegállókban.
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja a helyi közlekedési igénybevételére jogosító menet-és bérletjegyek
forgalmazásának megszervezését úgy, hogy az egyszeri menetjegyek a helyi autóbuszon minden utazás
megkezdése előtt, míg a bérletjegyek minden tárgy hó 10-ig az autóbuszt vezető gépkocsi vezetőjénél
megvásárolhatók legyenek. Az egyszeri menetjegyen feltüntetésre kerül a menetjegy ára, a biztosítás ténye,
valamint az ÁFA. A bérleten feltüntetésre kerül a tömegközlekedést biztosító neve, címe, adószáma, a bérlet
sorszáma, a bérlet ára, a biztosítás ténye, a bérlet érvényességi ideje, az ÁFA és arcképes igazolványának száma.
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. köteles biztosítani a 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet V. fejezetében,
valamint a Pályázati Kiírásban meghatározott utazási kedvezményeket.

4./ A közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító feltételek
a) Tárgyi feltételek:
A helyi tömegközlekedéshez a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. legalább a pályázatában meghatározott tárgyi
feltételeket köteles biztosítani. A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a pályázatában meghatározott tárgyi
feltételek a szolgáltatás időtartama alatt megfelelnek a szolgáltatás tárgyi feltételeit meghatározó hatályos szakmai
jogszabályi előírásoknak.
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja továbbá, hogy a 2008. május 1-től a szolgáltatás időtartama alatt törekszik
olyan kisbuszok forgalomba állítására, mellyel javíthatók a gazdaságos üzemeltetés lehetősége.
b) Személyi feltételek:
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a szolgáltatás időtartama alatt biztosítja a szolgáltatás biztonságos
végzéséhez szükséges személyi feltételeket a pályázatában meghatározottak szerint.
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c) Pénzügyi feltételek:
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. a közszolgáltatási tevékenységet a pályázatának Ajánlati Adatlapján szereplő
ellentételezések (önkormányzati támogatás, jegy és bérlet értékesítés) fejében végzi.
5./ Vagyoni eszközök tulajdonviszonyai
Felek megállapítják, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni eszközökkel a felek
rendelkeznek. Ilyen tárgyat sem egymás birtokába, sem egymás rendelkezésére nem bocsátanak.
Közszolgáltató rendelkezésére álló eszközök: járműpark (A 4./a) pontban megjelölt autóbuszok rendelkezésre
bocsátását a szolgáltató az ajánlatában foglaltak szerint teljesíti.
Önkormányzat rendelkezésére álló eszközök: buszmegállók, közutak.
6./ Díjak megállapítására vonatkozó szabályok
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a menetjegyárakat az 1990. évi LXXXVII tv.-ben, a fogyasztói
árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII törvényben foglaltakra figyelemmel határozza meg. Köteles továbbá a
tárgyévi menetjegy áremelést a fenti jogszabályokon kívül a szerződés megkötése esetén minden tárgyévet
megelőzően a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. Tv. változásának kihirdetését követő 5 napon
belül az önkormányzatnak jelezni. A menetjegy áremelést a helyben szokásos módon kihirdeti, az áremelést
megelőző naptól számított 30 nappal.
Menetjegy áremelést tárgyéven belül a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. csak akkor kezdeményezhet, a jelentősebb
üzemanyag áremelkedés következett be az adott évben, vagy a forgalmi adóban változás következik be, vagy más
jelentősebb árfelhajtó tényező lép életbe.
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó tárgyévi menetdíjakat a 4. számú melléklet
tartalmazza.
7./ Közszolgáltatói jogok és kötelezettségek
A felek megállapítják, hogy a közszolgáltató Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kizárólagos joggal végzi a
helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást. A szolgáltató ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a
településen helyközi autóbuszos személyszállítást végző Körös Volán Zrt. jogosult távolsági járatain a lakosságot
helyben is szállítani.
8./ Az önkormányzat jogai és kötelezettségei
Felek az önkormányzat kötelezettségeit és jogait a Pályázati Kiírásnak megfelelően állapítják meg.
9./ A szolgáltatás ellenőrzésének módja
·
A szolgáltató köteles évente, legkésőbb minden tárgyév december 10-ig beszámolót készíteni a végzett
tevékenységéről. A beszámolóban ki kell térni az utasforgalom alakulására, be kell mutatni a végzett utasszám
vizsgálatokat, ismertetni kell a lakossági észrevételekkel kapcsolatban tett intézkedéseket. A beszámolót
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyja jóvá.
·
A szolgáltató köteles továbbá beszámolni a helyi autóbuszos személyszállítással kapcsolatos költségek
alakulásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
·
Az önkormányzat jogosult a szolgáltatás végzésének minőségét rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőrzést a
hivatal dolgozói és a Közterület Felügyelet jogosult végezni.
10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő költségek
kompenzálásáért a helyi menetrendszerű szolgáltatásért Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére havi 1.455.000,-Ft; azaz egymillió-négyszázötvenötezer forint
önkormányzati támogatást biztosít. A díjat az önkormányzat minden tárgyhó 10. napjáig átutalással megfizeti a
közszolgáltató részére.
11./ A szerződés módosításának feltételei
A közszolgáltatási szerződés módosítására az önkormányzat és a szolgáltató közös megegyezésével van
lehetőség. Szerződés módosítását eredményező tényezők:
·
Előre nem látható események
·
Jogszabályváltozásból eredő jogos sérelem, bizonyítható gazdasági hátrány
·
Utazási körülmények jelentős változása
·
Menetrend módosítása
·
Szolgáltatási árfelhajtó vagy árbevétel csökkentő tényezők következtében a felek jogos gazdasági érdeke
jelentősen sérül, amennyiben az dokumentumokkal alátámasztott.
12./ A szerződés megszűnésének feltételei
A határozott időtartam lejárta előtt a szerződést az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a
szabályszerű teljesítésére történő írásbeli felhívást követően írásban felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek
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minősül, amennyiben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. az írásbeli felhívást követően sem teljesíti a szerződés 2./,
3./, 4./, 6./, 7./ pontjában meghatározott kötelezettségeit.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendkívüli felmondási jogával jogszerűen élt, úgy követelheti
azon igazolt költségeinek, és a késedelmi kamatok térítését, mely a helyi közlekedés autóbusszal történő biztosítása
miatt felmerültek.
Súlyos szerződésszegő magatartásának minősül, amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata kellő
indoklás nélkül elutasítja a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. szabályszerűen és határidőben előterjesztett menetjegy
áremelés kérelmét. Amennyiben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. jogszerűen él rendkívüli felmondási jogával, úgy
követelheti a tárgyévet követő évben elmaradt hasznainak megtérítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felmondás esetén az Autóbusz törvény 10-11. §-ban meghatározott
feltételek fennállása esetén rendelhet el közszolgáltatási kötelezettséget.
A felek jogosultak a szerződést felülvizsgálni és közös megegyezéssel megszüntetni, ha az utazási okmányok
száma igazolható módon, jelentős mértékben csökken. A jelentős mértékű csökkenés feltétele, ha az értékesített
utazási okmányok száma az önkormányzati támogatás meghatározásának alapjául szolgáló, meghatározott számtól
legalább ¼ mértékben csökken 1 hónapon keresztül.
13./ Záró rendelkezések
A felek minden peres és vitás kérdés eldöntésében a pertárgy értékétől függően a Szarvasi Járási Bíróság illetve a
Békés Megyei Törvényszék illetékességét kötik ki.
A felek által a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az 1988. évi I. tv. és a 2004. évi XXXIII. tv., 1990.
évi LXXXVII. tv. rendelkezései a Pályázati Kiírás, a MOBILBUSZ Közlekedési kft. ajánlata irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasták és kellő megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját
kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba lépéséhez Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának jóváhagyása szükséges.
Felek kijelentik, hogy a szerződés elválaszthatatlan és szerves részét képezik az alább megjelölt dokumentumok:

-

Autóbusz menetrend
Pályázati kiírás
Nyertes pályázó ajánlata
Menetdíjak

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

Gyomaendrőd, 20….. év …………….. hó …..nap

Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

Várfi András
polgármester

1. számú melléklet
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2013. január 01-től
Öregszőlő

Nagylról 6:55
Szarv.út7:05

TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
MÁV
Szab.tér
MÁV
Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:05
5:10
5:20
5:20
5:30
6:00
6:05---6:15
6:30
6:35
Nagyl-ra
6:20
6:30
6:35
6:40
6:50
7:00Kond.úton
7:05 E
7:20 Bajcsy út Tiszamal.
7:35
7:10 R E
7:30
7:35
E R 7:55
8:10E
8:25 8:30 Fürdő
9:25
9:30E
9:45
10:10E
10:25
10:30
11:25
11:30E
11:45

Déryné
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Szarv.út14:25

Nagylaposról
Szarv.út16:55

R

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

11:45E
13:35

12:00
13:50

14:30E

14:45

14:50E

15:05

13:20

13:55

13:25

13:50
13:55E R 14:10
14:50Fürdő
14:15
14:20---E
14:35
15:10
15:30
15:35E 15:45 R
16:20
16:25E R 16:40
16:40
17:15
17:3017:35Fürdő
17:50
18:25
21:20
21:25
21:35
22:05
22:10---22:20

16:15 E
16:30
17:00
17:10
18:10
18:20
21:35
21:45
22:20
22:30
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:05
5:10
5:20
5:30
6:00
6:05---6:20
6:30
6:35
6:50
E
7:15E
7:25
7:35
9:25
9:30E
10:10E
10:20 10:25Fürdő
11:25
11:30E
11:45E
11:55 ---13:20
13:25
13:35
13:5013:55Fürdő
14:15
14:20---E
14:55E
15:05
15:10
16:20
16:25E
16:45E
16:55
17:00
17:2517:30Fürdő
18:10
18:20
18:25
21:20
21:25
21:35
21:45
22:05
22:10---22:20
22:30
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:258:30 Fürdő
9:25
9:30
10:10
10:20
10:25
13:20
13:25
13:40
13:45

9:40
16:15
17:20

MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:25
9:30
9:509:55 Fürdőbe
16:00
16:05
16:25
16:30
17:0017:05Fürdő
17:30
17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

13:35

5:20
6:15
6:50
9:45
11:45
13:35
14:35
16:35
17:40
21:35
22:20
8:15
9:40
13:35

9:40
16:10
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik
4. számú melléklet

A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj

1
2
3

A
teljes árú havi bérlet
kedvezményes havi bérlet
vonaljegy

B
200,-Ft
3.100,-Ft
620,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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14:20Kond.úton
Nagyl-ra
16:50Kond.úton

7:00Kond.úton

14:45Kond.úton

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ridegvárosi autóbuszközlekedés beindítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Lehoczkiné Tímár Irén képviselő és Márjalaki József képviselő írásos kérelmet nyújtott be a Ridegvárosi
autóbuszközlekedés újbóli beindításával kapcsolatban.
A benyújtott kérelmükben napi 2 db járat beindítását kérik, melyek a településrészen élő idős emberek mobilitását
segítenék elő.
(A benyújtott kérelmet a csatolt melléklet tartalmazza.)
A Mobilbusz Kft. álláspontja alapján a napi 2 db járat (7:00, 14:40) munkanapokon történő üzemeltetésének költsége
havi bruttó 60.000 Ft.
A szolgáltató 2013 januárjában ellentételezés nélkül 30 napos próbajáratot üzemeltetett a településrészen, azonban
az utasszámlálási adatok alapján a kihasználtság igen csekély volt.
A januári utasszámlálási adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
07:00 járat
09:50 járat
14:40 járat
leszálló
felszálló
leszálló
felszálló
leszálló
felszálló
03.jan
─
─
─
─
─
─
04.jan
─
─
─
─
─
─
07.jan
─
1
─
─
─
─
08.jan
1
─
─
─
─
─
09.jan
─
3
1
─
─
10.jan
─
1
─
─
─
─
11.jan
─
2
─
─
3
─
14.jan
─
2
─
─
─
─
15.jan
─
2
─
1
─
─
16.jan
─
─
─
─
─
─
17.jan
─
1
─
2
2
─
18.jan
─
3
─
1
─
─
21.jan
─
3
─
─
─
─
22.jan
─
1
─
─
─
─
23.jan
─
─
1
─
1
─
24.jan
─
─
─
─
─
1
25.jan
─
─
─
─
─
─
28.jan
─
2
─
─
─
─
29.jan
─
─
─
─
─
1
30.jan
─
2
─
─
─
─
31.jan
─
2
─
─
Össz:
1
25
2
4
6
2
A szolgáltató tájékoztatása alapján a próbajárat üzemeltetésének időtartama alatt a szolgáltatást szinte kizárólag
iskolások vették igénybe.

A 2013 évi költségvetésben menetrendszerinti autóbusz közlekedésre havi 1.455.000 Ft került elkülönítésre, mely a
Mobilbusz Kft-nek átadandó közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő költségek kompenzálásáért járó
45

önkormányzati támogatás.
A Ridegvárosi járat beindításának 2013-ra jutó költsége (június 1-től december 31-ig) bruttó 420.000 Ft, melyre
forrást jelenleg nem tudunk javasolni.
A járat beindításának előnyei, hátrányai:
Előnyök:
- komplett településrész csatlakozik a helyi tömegközlekedéshez
- nő az idős emberek mobilitása
Hátrányok:
- a számlálási adatok alapján minimális az utasok száma
- a hosszú távú üzemeltetés kizárólag önkormányzati támogatással működhet, nem válik önfenntartóvá
- a célcsoport használata nem garantált

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

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a Ridegvárosi
autóbuszközlekedés beindítását.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Ridegvárosi
autóbuszközlekedés beindítását, továbbá kéri a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot a szükséges fedezet és
a járat indulási időpontok megjelölésére.

Döntési javaslat
"Járat beindítása és forrás kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ridegvárosi autóbuszközlekedés 2013. június 1-től napi 2 db járattal
történő beindítását támogatja, az üzemeltetéshez szükséges 430.000 Ft-ot a ............ terhére biztosítja a Mobilbusz
Kft számára, továbbá utasítja a Városüzemeltetési Osztályt a szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés
módosításának előkészítésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
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!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv feladat ellátásának
részletes belső rendjét és módját a szervezeti és működési szabály határozza meg. Az Áht. végrehajtására kiadott
368/2011.(XII.31.) Korm rendelet 13.§ (1) bekezdése határozza meg, hogy az SZMSZ-nek mit kell tartalmazni. A
fenti normákra figyelemmel elkészítettük a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-t, kérem annak
jóváhagyását.

Az SZMSZ PDF dokumentumként letölthető:
http://www.gyomaendrod.hu/onkormanyzati_rendeletek/media/koz_onk_hiv_szmsz_2013.pdf

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

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
SZMSZ jóváhagyását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
SZMSZ jóváhagyását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
SZMSZ jóváhagyását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. a 9.§
(1) a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZt.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Éves közbeszerzési terv módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület 2013. május 2-án tárgyalta a 2013-as gázévre vonatkozó földgázbeszerzést. A nyílt
közbeszerzési eljárás 2013.05.03-án elindult, emiatt szükségessé vált a közbeszerzési terv módosítása is.
A terv egy 6. ponttal bővül az eredeti, a Képviselő-testület 118/2013. (III. 28) számú határozatával jóváhagyott
tervhez képest, melyet az alábbiakban részletezek:
6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2013-2014
Nemzeti
Nyílt
35.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013-2014. gázév

A módosítás oka az, hogy a közbeszerzési terv előkészítése során még nem volt információnk a gázbeszerzés
lebonyolításának körülményeiről (megye, vagy önkormányzatok).
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosított közbeszerzési terv
jóváhagyására!

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

A Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az
előterjesztés elfogadását.

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

A Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az Éves közbeszerzési terv 1. sz. módosítását egységes szerkezetbe
foglalva elfogadja az alábbiak szerint.
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2013.
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1)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.
7.
8.

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

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

5)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Építési beruházás
Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése DAOP-5.2.1./A-11-2011-0010
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
73.305.664,- Ft (72.892.594 Ft)
DAOP Pályázat támogatás 90%
Saját erő 10% a költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013.
Építési beruházás
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055
jelű projekttel kapcsolatos építési munkálatok
kivitelezése
Nemzeti
Nyílt
733.294.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9% saját erő
2013.
2013.
Árubeszerzés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055
jelű projekttel kapcsolatos munkagép beszerzés
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos
eljárás
11.974.000.- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2013.
2013.
Építési beruházás
Helyi hő- és villamos-energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
128.000.000.- Ft
KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő 15%
2013.
2013.
Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
134.175.838.- Ft
KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő 15%
2013.
2013.
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6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2013-2014
Nemzeti
Nyílt
35.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013-2014. gázév

Gyomaendrőd, 2013. május 15.

…………………………..
Várfi András
Polgármester

…………………………..
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

A Képviselő-testület utasítja a Közbeszerzési Csoportot a módosított terv közzétételére a Kbt. 31. §-ának
megfelelően.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A 2011. évi CCIX. tv. hatása az önkormányzati vízi közmű üzemeltetésre, valamint a
bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban a vízi-közmű tulajdonnal kapcsolatos eseményekről szóló tájékoztatást, valamint az átháramlással
kapcsolatos bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának tervezetét terjesztem Önök elé, mely ügyben Képviselőtestületi döntésre van szükség.
1.) Előzmények
1.1. Vízközmű vagyon átháramlása
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) hatályba lépése a víziközmű
vagyonok tulajdonjogi rendezését írja elő. A törvény 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű kizárólag az állam
vagy helyi önkormányzat tulajdonába tartozhat.
A törvény rendelkezik arról, hogy az ellátásért felelős Önkormányzatok részére ingyenesen ki kell adni azt a vagyont,
amely eddig a rendszerek működtetőinek (esetünkben Alföldvíz Zrt. – Kiadó –) könyveiben volt nyilvántartva
(átháramlás). E vagyon szétosztási arányairól az érintetteknek - az arányos illetőségek kialakítása érdekében - meg
kellett egyezniük, hogy a Kiadó ezen feladatának eleget tudjon tenni a törvény által előírt 2012. december 31-i
határidőig.
A Képviselő-testület 638/2012. (XI.29.) Gye. Kt. határozatában döntött az Egyetértési Jegyzőkönyv elfogadásáról –
az önkormányzati tulajdonú vízműveken a Társaság által végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák
tulajdonjogának átszállásáról.
A 711/2012. (XII.20.) Gye. Kt. határozatában elfogadta a Regionális Vízközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének
rendezéséről szóló megállapodást. (Ivóvízminőség-javító program által létrehozott beruházás vagyonának
rendezése. Ez a vagyonfelosztás a megállapodásban az általánosan elfogadott társulási együttműködés elvei
szerint, a vízfelhasználás figyelembevételével lett rögzítve. Ennek külön okirati megfogalmazása részben a Kiadó
számára volt lényeges, mert ennek hiányában nem állt volna rendelkezésre megbízható és arányos szétosztási
metodika, másrészt fontos volt az Önkormányzatoknak is, hiszen ezáltal lett megteremthető a társulási
megállapodásban már megfogalmazott, vízfelhasználással arányos részvétel a rendszerben.)
1.2. Az átháramlással járó jogok és kötelezettségek
A Vksztv. 79. § (1) bekezdése alapján „Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely
olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – a
tulajdonosi részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába
kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel
együttesen, száll át.”
Az Alföldvíz Zrt. ARV/22-71/2013/22. számú iratában csatoltan megküldte részletezve az adott településeket érintő
vízi-közművagyon nyilvántartását részletesen. A csatolt részletezésben minden nyilvántartott vízi-közművagyon,
valamint a közös ivóvíz, közös szennyvíz rendszer részeként nyilvántartott, a települést megillető rész (a korábban
alkalmazott vagyonhányadok szerint) is szerepel. A részletezés magában foglalja a regionális és kistérségi vízmű
rendszer részeként nyilvántartott vízi-közmű elemek kimutatását is és az osztatlan közös vagyonból a települést
megillető vagyonhányadot az átháramlás időpontjában érvényes megállapodásokban rögzített arányok szerint.
Ez Gyomaendrőd-Nagylapos település esetében nettó 89.942.463,- Ft, mely érték tartalmazza a befejezetlen
beruházások mellékletben részletezett értékeit is.
A kiháramlott vagyon nyilvántartásba vételéről bevételezési bizonylatot kell küldenünk, mely folyamatban van
(Csényi István).
A befejezetlen beruházás a KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 azonosító számú, „A Békés Megyei Vízművek Zrt.
Üzemeltetésében lévő vízbázisok védelembe helyezése” c. projekt. Az erre adott előlegek megoszlását is
tartalmazza az 1. sz. melléklet, Gyomaendrőd része nettó 5.298.323,- Ft. A projektet az Alföldvíz bonyolítja,
bármilyen esetleges intézkedés esetén felkeresi Önkormányzatunkat.
Az átháramlással „kapott” támogatás útján megvalósuló projekt rövid bemutatása:
KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 azonosító számú, „A Békés Megyei Vízművek Zrt. Üzemeltetésében lévő vízbázisok
védelembe helyezése” c. projekt keretében az Alföldvíz Zrt. – 2013. áprilisában küldött tájékoztatása alapján –
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megkezdte a Maros-hordalékkúp kútcsoportjainál érintett településeken a vízbázisok védelmi beruházásait
(Újkígyós, Lőkösháza-Kevermes, Medgyesbodzás, Dombegyház, Kunágota vízbázis védőterületein).
A nyertes kivitelező cég: KÖVIÉP Kft. (Békéscsaba) – FIDIC piros könyv szerinti szerződés
A felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 sz. projektben 100%-ban az
Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az ÁFA tekintetében a Megrendelő saját
forrásából történik. * Szállítói kifizetés / Fordított Áfás *
Szerződés nettó értéke: 427.088.004.- Ft, tartalékkeret nélkül: 406.750.480.- Ft
Teljesítés határideje: 2013. augusztus 14., 24 hónapos jótállás vállalva.
Az öt érintett területen speciális kerítéseket, új övárkokat, új burkolt utakat, parkolókat, valamint 21 olajleválasztó
művet építenek. Ezen túl megszüntetnek elavult kutakat és helyreállítanak 11.000 m2 zöldterületet. Az előzetes
mérések alapján ezek a fejlesztések olyan többlet védelmi intézkedések, melyek nullára redukálják a következő
ötven évben annak lehetőségét, hogy szennyeződés kerüljön az érintett vízbázisba.
A beruházás menetét a Vksztv. vonatkozó rendelkezései megszakították. A folyamatban lévő beruházás
folytatásának érdekében a Közreműködő Szervezet egyetértésével intézkedések váltak szükségessé, emiatt kell az
Alföldvíz Zrt.-nek megállapodást kötni az önkormányzatokkal.
A megállapodás kis mértékben pénzügyi terhet ró az önkormányzatokra, Áfa tekintetében, de csak rövid ideig. Tehát
a beruházásra vonatkozó Áfa összegét a beruházó Alföldvíz Zrt. fizeti meg azonban az ingyenes átadást követően
azt az Önkormányzatoknak meg kell téríteni, de ez az összeg teljes mértékben visszaigényelhető. Gyomaendrőd
nettó része: 5.298.323,-, e rész ÁFA tartalma (27%): 1.430.547,21,- Ft. Ennek az Áfa tartalomnak a megfizetéséről
kell gondoskodnia Önkormányzatunknak a megállapodás II.5 pontja szerint a vagyon átadást követő 5 munkanapon
belül.
A megállapodás II.6 pontjában rögzítésre kerül az is, hogy Felek együttműködnek abban, hogy a beruházás üzembe
helyezésének időpontjáig az állami adóhatósággal egyeztetéseket folytassanak le annak érdekében, hogy
adófizetési kötelezettség ne terhelje a Felek költségvetését.
A megkötendő megállapodás hivatott biztosítani, hogy az eredeti elképzelések szerint a beruházást annak üzembe
helyezését követően – a Vksztv. előírásait betartva – adja át az Alföldvíz Zrt. a tulajdonosok részére.
Dr. Varga Imre ügyvéd véleményezte a mellékelt vízbázis védelmi megállapodás tervezetet, abban kifogásolható
elemet nem talált.
1.3. További jogok / kötelezettségek: a bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint a Vksztv. rendelkezései szerint.
1.4. A Vksztv, valamint az átháramlás hatása a közmű ellátásra
Az átháramlás legfontosabb célja, hogy az ivóvíz, mint állami kincs állami tulajdonú társaságok üzemeltetésében
maradjon. Az országban jelenleg működő közel 500 vízi-közmű szolgáltató helyett az integráció eredményeként
várhatóan 40-50 szolgáltató lesz majd – köztük is vezető szerepet a Regionális Vízművek fognak betölteni – akik a
hatályban lévő előírások betartásával, megfelelő szakemberekkel és műszaki háttérrel biztonságosan tudják
biztosítani a zökkenőmentes és jó minőségű ivóvíz-ellátást a lakosság felé.
A törvény célja, hogy a Fogyasztó olcsóbb, színvonalasabb szolgáltatást, a Szolgáltató szakmai igényeket kielégítő
finanszírozást kapjon, a Tulajdonosnak ne legyenek különösebb gondjai az üzemeltetéssel, fenntartással, az Állam
szempontjából minimalizálódjanak a közegészségügyi kockázatok és a környezet terhelése, az árak kordában
tarthatóak legyenek, az Uniós követelményeknek feleljen meg a vízi-közmű szolgáltatás, a polgárok elégedettségét
kiváltva.
2.) Vízi-közmű bérleti – üzemeltetési szerződés véleményezése, megvitatása, jóváhagyása.
Az Alföldvíz Zrt. 2013. május 3-án megküldte a Bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról szóló tervezetet az
Önkormányzatok részére, a Közép-Békési Regionális Vízellátó rendszer üzemeltetésére vonatkozóan.
A szerződés tervezet a következő linken érhető el:

http://gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/kt_2013_05_30/vizikozmu_kbrv_szerzodes.pdf

(A víziközmű-üzemeletetési jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató között létrejött a Hivatal által
jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen, koncessziós szerződésen, vagy bérlet-üzemeltetési szerződésen
alapulhat. A víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára, módosítására, megszüntetésére nézve, a
nemzeti vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény és a koncesszióról szóló törvény rendelkezései
szerinti elvek mentén, a Vkszt.-ben foglalt speciális szabályokat kell alkalmazni. A tv.-i rendelkezés értelmében
üzemeltetési szerződést az önkormányzat – pályáztatás nélkül – csak akkor köthet, ha tulajdonos az üzemeltető
szervezetben.)
Az Alföldvíz Zrt. 2013. május 20. napjáig (május 31-ig kötelező) működési engedély iránti kérelmet terjeszt elő a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A működési engedély kérelmezésére vonatkozó eljárás
magában foglalja az üzemeltetési szerződések engedélyezési eljárását.
A szerződés célja, hogy az Ellátásért Felelős – így a mi Önkormányzatunk is – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben, továbbá a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben
foglalt közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és – tisztítással kapcsolatos
kötelezettségeiknek és feladataiknak az osztatlan közös tulajdonukban álló Regionális Vízellátó Rendszer, mint
víziközmű-rendszer a szerződés szerinti feltételekkel történő üzemeltetésbe adása révén eleget tegyen.
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Cél, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése révén az Ellátásért Felelős a tulajdonos önkormányzat
területét közvetlenül ellátó közműves ivóvízellátó rendszerek működtetéséhez szükséges ivóvizet biztosítsa a
regionális víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adása által és ily módon a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő
Felhasználók a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban
részesüljenek.
A szerződés a Felek aláírását követően a Vksztv. 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével léphet hatályba.
Nagy Sándor energetikus véleményezte a szerződést. Elmondása szerint nincs benne kifogásolható elem,
amennyiben tisztázott a tagok tulajdoni hányada (ez a szerződés-tervezet 1. sz. mellékletében rendezve van). A
szerződés már meglévő jogszabályokon alapul, tartalma elfogadható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – tekintettel az igen szoros határidőre – szíveskedjen a bérletiüzemeltetési szerződés, valamint a Vízbázis védelemi munkákkal kapcsolatos megállapodás tartalmát megvitatni,
azoknak jóváhagyásáról dönteni! Egyúttal a Polgármester Urat meghatalmazni, hogy az üzemeltetési szerződést,
valamint a folymatban lévő vízbázis védelmi beruházással kapcsolatos megállapodást aláírja.
Az Alföldvíz Zrt.-t ezután tájékoztatni kell a Képviselő-testület döntéséről. Amint a T. Képviselő-testület
jóváhagyására sor kerül, az Alföldvíz Zrt. a valamennyi Fél által aláírásra kerülő bérleti-üzemletetési szerződés
okiratával felkeresné a T. Polgármester Urat aláírás végett.
A vízbázis védelemmel kapcsolatos meglévő megállapodást aláírás után vissza kell küldeni az Alföldvíz Zrt. részére.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 5 igen szavazattal a határozati javaslat
elfogadását javasolja.

1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a vízi-közmű üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bérleti üzemeltetési szerződés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) továbbá a Vksztv. egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján jóváhagyja az Alföldvíz Zrt. által
megküldött Bérleti üzemeltetési szerződést a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre módosításokkal
egységes szerkezetben.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
jóváhagyott Bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alföldvíz Zrt. jogi osztályát.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Vízbázis védelemmel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint
a „A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című KEOP-2.2.3/B092010-0004 számú projekt kedvezményezettje a folyamatban lévő beruházást változatlan formában, a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségek szerint végezze el.
A beruházás megvalósítása után a Vksztv. 10 §. alapján a létrejött vagyoni elemet az ALFÖLDVÍZ Zrt. köteles átadni
az önkormányzat részére az önkormányzatot megillető hányadban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodásnak módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási Tanács május 22-én rendkívüli ülést tartott, melyen a Társulás Megállapodás módosításáról kellett
dönteni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 146. § (1)
bekezdése alapján a szükséges felülvizsgálatokat érintően. (A módosításokat 2013. június 30-ig kell megtenni.)
A módosításról szóló tájékoztató az ülésen hangzott el, a Mötv. rendelkezéseivel függ össze, csupán formai
jellegű, összesen 6 pontot érint. A módosítást 23 tag egyhangú szavazatával a „Közép-Békési” Térség Társulási
Tanács 7/2013. (V.22.) számú határozatával elfogadta.
A Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése is szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.
A módosítások a következők:
- Új Preambulum szöveg
- Döntéshozatali rendszer
- Társulásból történő kilépés szabályai
- Törvényi hivatkozások
- Alelnöki megnevezés
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, valamint az ezzel kapcsolatos határozat
meghozatalára.

Döntési javaslat
"Társulási megállapodás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint:
A társulási megállapodás jogszabályváltozás miatt módosításra kerül a következők szerint:
1.
A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: „A „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban:
Tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást hoznak létre
abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában
eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása
mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás
lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló
egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják.
2.
A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a következők szerint
módosulnak:
egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza meg a Társulási Tanács,
azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak
több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát
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minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a társulás tagjai szavazatának
több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által
képviselt települések lakosságszámának a felét is.
3.
A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó szabályok
hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül:
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári év utolsó napjával lehet, ha
törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű
szavazataránnyal hozott képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak
tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.”
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó kifejezés kiválás kifejezésre
változik.
4.
A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. törvényre utalás mindenütt
a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik.
5.
A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre változnak.
6.
Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései
változatlanul maradnak.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz III. támogatási szerződések módosítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belvíz III-as projektben több ízben szükségessé vált a megkötött Támogatási Szerződést módosítani, többnyire a
projektben előálló körülmények, néhány esetben külső, szabályozás beli változások kezelésének érdekében. Ezek a
következőek voltak:
1. számú Támogatási Szerződés módosítás
A 2009.02.23.-án aláírt támogatási szerződést az első, több, mint egy évvel később aláírt módosítás jelentősen
átdolgozza, annak 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 és 15-ös mellékleteit aktualizálja a projekt tevékenységeinek
megváltozott ütemezése szerint.
2. számú Támogatási Szerződés módosítás
A projekt megvalósításban tapasztalható késedelem miatt annak újra ütemezése vált szükségessé, így a
Kedvezményezett a projekt záró dátumát 2012. május 14. helyett 2013. június 30.-ra kérte módosítani. A
Közreműködő Szervezet a szerződés módosítási kérelmet nem hagyta jóvá, későbbi időpontban javasolták a projekt
záró dátuma kapcsán az ismételt benyújtást.
3. számú Támogatási Szerződés módosítás
A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében szereplő "A megvalósulás helyszínei ”
tekintetében a következő változásokat eszközölte: Mezőberényben a 0344, 3722/1 és a 634/4 helyrajzi számú
ingatlanok megosztásra kerültek, így a beruházás által érintett területek helyrajzi számai a következők lettek: 0344/2,
3722/11, 634/7.
4. számú Támogatási Szerződés módosítás
A 4. számú módosításban a projektben tervezett tevékenységek finanszírozási módját változtattuk meg: A
projektmenedzsment és Eszközbeszerzés projektelemek szállítói finanszírozásúvá, míg az Építés, felújítás, bővítés,
valamint a Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások projekt elemek vegyes finanszírozásúvá változtak.
A szállítói, valamint a vegyes finanszírozás nagyban elősegíti a projekt likviditását és a Tagok önerejének
rendelkezésre bocsájtását.
Ezen felül a pályázatban 3.675.200 Ft költséggel szereplő közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése
tevékenység költsége átcsoportosításra került az előkészítés projektelemről a "Projekt megvalósításához
igénybevett egyéb szolgáltatások" projektelemre összhangban a Pályázati Útmutatóval.
5. számú Támogatási Szerződés módosítás
A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás későbbi megvalósítása miatt
a projekt fizikai kezdete 2012.11.30. dátummal került megtervezésre, míg a kivitelezés befejezése várhatóan 2013
decemberében fog megtörténni. A könyvvizsgálat lezárultával terveink szerint 2014.03.31. záródátummal fog
befejeződni a projekt. A szerződés módosítás a fenti dátumok változása miatt a projekt költségvetésének bontását, a
kifizetési ütemezést, tevékenység ütemezést, valamint a közbeszerzési ütemtervet is pontosítja. Mindezek mellett
pontosításra kerültek a projektben vállalt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos vállalások.
6. számú Támogatási Szerződés módosítás
A pályázatban a projekt költségei eredetileg 20%-os áfával kerültek betervezésre. A projekt költségvetésében nem
szerepel tartalék és további műszaki tartalom csökkentés nem valósítható meg a projektben, mellyel a költségeket
csökkenteni lehetne. Ezen okokból kifolyólag a projekt jogosult az áfa kompenzáció igénybe vételére, melynek
kapcsán a költségvetés átdolgozásra került.
Az áfa kompenzációt követően a következő bruttó összegek szerepelnek a költségvetésben: A projekt előkészítésre
69.213.020 Ft, a Projekt menedzsment költségeire 27.629.917 Ft, a Kivitelezés közbeszerzési műszaki
dokumentációjára 3.828.334 Ft. Az Építés, átalakítás, felújítás tevékenységre 1.984.437.344 Ft, az
Eszközbeszerzésre 38.100.000 Ft, a Projekt kommunikációra 20.631.150 Ft, a Könyvvizsgálói feladatokra 2.645.833
Ft, Műszaki ellenőrzésre 31.750.000 Ft és Közbeszerzési szakértőre 19.532.600 Ft. A teljes költségvetés
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2.197.768.198 Ft, melynek támogatás tartalma 1.868.102.968 Ft.
7. számú Támogatási Szerződés módosítás
A szerződés módosítás annak két mellékletét érintette: A Konzorciumi Megállapodás módosítása a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás településenkénti lefolytatásához volt szükséges, valamint annak
érdekében, hogy az elavult információk frissítésre kerüljenek. A kiviteli tervek kapcsán a Közreműködő Szervezet
részéről kiírt műszaki hiánypótlás teljesítése valósult meg a szerződés módosításban, valamint a közbeszerzési
eljárások becsült értékének a rendelkezésre álló fedezethez igazítása érdekében volt szükséges, melyet Szerződés
mellékleteiben átvezettünk.
8. számú Támogatási Szerződés módosítás
Az 5. számú Támogatási Szerződés módosítás szerint a projekt fizikai kezdete 2012.11.30. dátummal valósul meg.
Az időközben lezajlott közbeszerzési eljárások kapcsán az első építési napló bejegyzés Kondoros Nagyközség
Önkormányzatánál 2012.11.26. dátummal történt meg, így a projekt fizikai kezdete ez a dátum lett.
9. számú Támogatási Szerződés módosítás
Az irányító hatóság utasítása alapján a projekt költségvetését havi szintű bontásban szükséges megvalósítani a
jövőben, melynek késedelme támogatási szerződéstől történő elállást vonhat maga után.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a szerződés módosításokat hagyja jóvá.
Az előterjesztéshez tartozó mellékletek az alábbi linken érhetők el:

http://gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/kt_2013_05_30/belviz_III.pdf
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 9 db
támogatási szerződés módosítás elfogadását.

Döntési javaslat
"Módosítások elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-20080002 azonosítószámú projekt keretében benyújtott 9 darab Támogatási Szerződés módosítást az előterjesztett
tartalommal elfogadta.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2013. évi vízterhelési díj
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátóinak az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket,
továbbá meghatározásra került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az
éves díj megállapítása során a alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz
mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a
tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra.
Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette.
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

Vízterhelési díj (Ft6m3)
24,10
24,10
36,20
54,20

A vízterhelési díj számításának metodikáját az alábbi táblázat tartalmazza:
ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK

2011. 04.
2008. 05. 01- 2009. 02. 01- 2010. 03. 01012009. 01. 31 2010. 02. 28 2011. 03.31
2012.03.31
[ Ft ]
Éves tervezett díjkötelezettség 10 080 000 5 538 000
7 098 000
4 298 377
Elöző zárt évi "maradvány"
-5 356 198 -5 622 884
-709 949
-2 875 673
bevétel
Adott évben - a díjváltozás
időpontjáig - az előző évi díjon -3 253 127 -142 150
-159 470
-1 727 018
beszedett bevétel
Éves beszedési kötelezettség 1 470 675
-227 034
6 228 581
-304 314
Éves beszedett díjbevétel
10 339 486 6 733 323
6 617 361
5 460 331
Éves tényleges
4 716 602
6 023 374
3 741 688
3 370 848
díjkötelezettség (bevallás)
Díjbevétel - Kötelezettség
5 622 884
709 949
2 875 673
2 089 483
Megnevezés

2012. 04. 01- 2013. 04. 012013.03.31
től
3 550 326

5 381 698

-2 089 483

2 199 449

-141 878

-297 412

1 318 965
3 583 449

7 283 735

5 782 898
-2 199 449

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:
Éves kötelezettség alapján
kalkulált egységdíjak

2011. 04.
2008. 05. 01- 2009. 02. 01- 2010. 03. 01012009. 01. 31 2010. 02. 28 2011. 03.31
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2012. 04. 01- 2013. 04. 012013.03.31
től

Lakosság
Önkormányzat
Hatóság
Szippantott Szennyvíz

3,90
3,90
5,90
8,80

2,00
2,00
3,00
4,50

16,40
16,40
24,60
36,90

2012.03.31
2,00
2,00
3,00
4,50

4,40
4,40
6,60
9,90

24,10
24,10
36,20
54,20

Magyarázat:
Éves tervezett díjkötelezettség: Az üzemelő telep hatásfokából adódó kalkulált összeg
Előző zárt évi "maradvány" bevétel: A tárgyévet megelőző év tervezett díjkötelezettsége és az év végén ténylegesen
befizetett adó különbsége. Ha az előjele negatív, akkor tartalék keret áll rendelkezésre melynek köszönhetően
csökkenthető a tárgyévi vízterhelési díj.
Adott évben - a díjváltozás időpontjáig - az előző évi díjon beszedett bevétel: A tárgyév január 1-től március 31-ig, a
tárgyévet megelőző év árszintjén beszedett vízterhelési díj.
Éves beszedési kötelezettség: az éves tervezett díjkötelezettség, az előző zárt évi "maradvány" bevétel és az adott
évben - a díjváltozás időpontjáig - az előző évi díjon beszedett bevétel összege.
Megjegyzés:
A 2012-es évben beszedett vízterhelési díj 2.199.449 Ft-al kevesebb volt, mint az Alföldvíz Zrt által év végén kifizetet
díj, ezért ennek kompenzálása a 2013-as év során szükséges. A szennyvíztisztító telep fejlesztésére irányuló
beruházást követően a rendszeres éves vízvédelmi bírság kivetése megszűnik, továbbá a vízterhelési díj összege is
tartósan 10 Ft alatt maradhat.
A beruházás időtartamára vonatkozó vízterhelési díj összegének 50%-a visszaigényelhető lesz, melyről a
későbbiekben megállapodás születik a szolgáltatóval.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2013 évi
vízterhelési díjról szóló tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Díj elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2013-as vízterhelési díjakról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése…” c. pályázattal
kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi Kistérségben” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatóság vezetője 358 036 601.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek beszerzése és megküldése történik.
A Közreműködő Szervezet a Társulást hiánypótlásra szólította fel, melyben kéri a megállapodást a
projektmegvalósítására, különös tekintettel a pályázatban nyertes tagok jogaira, szavazati arányokra,
vagyonmegosztásra.
A projektre vonatkozó megállapodás tervezet jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A megállapodás a beadott projektben leírtak szerint készült – melyet a Képviselő-testület 554/2012. (X. 18.) Gye.
Kt. számú határozatával már jóváhagyott –, fontosabb elemei:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (mint Pályázó) és öt önkormányzat között (Tagönkormányzatok) között
létrejött, a KEOP 1.1.1 kódjelű pályázat kapcsán 2008.01.24-én kötött megállapodásukat módosítják a KEOP
1.1.1/2F/09/-11-2012-0005 azonosítójú pályázat megvalósításához szükséges mértékben. Azért vált szükségessé
a módosítás, mert Hunya 2008-ban még pályázott, azonban 2012-ben, a megvalósításban már nem vesz részt
(Megállapodás 2. pontja).
A 3. pont szerint Pályázó 2013.01.01. napját követően változatlan tagsággal határozatlan ideig, de legalább a
pályázat fenntartási időszakának végéig tovább működik.
Felek jogai és kötelezettségei címszó alatt az önerő mértéke százalékosan – a határozatban elfogadott és a beadott
tenderben szereplő kivitelezési költség szerint megoszló arányszámok alapján – lettek meghatározva:
Csabacsűd
0,23%
Gyomaendrőd 24,91%
Kardos
0,46%
Kondoros
37,23%
Szarvas
37,18%
A pályázó biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges humán és technikai feltételeket (monitoringkötelezettségek, beszámolók).
Amennyiben a pályázat végrehajtása során új vagyonelemek keletkeznek, azok a Pályázó tulajdonába kerülnek és a
pályázat megvalósulását szolgálják.
A szerződés 9. pontja szerint a Pályázó megszűnése esetén a projekt alatt beszerzett vagyon Tagönkormányzatok
közötti elosztásakor is fenti arányszám érvényesül.
A Társulás 2013. május 8-án a pályázatban részt vevő Szarvas, Kondoros, Kardos, Gyomaendrőd, Csabacsűd
települések önkormányzatainak képviselőinek részvételével lefolytatott ülésén a megállapodást jóváhagyta (2.
sz. melléklet). A továbbiakban kéri a részt vevő önkormányzatok képviselőit, hogy a megállapodást jóváhagyásra
terjesszék a Képviselő-testületük elé, a határozatot pedig küldjék meg a Kistérségi Iroda részére 2013. május 31-ig.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat jóváhagyására,
valamint a Polgármester felhatalmazását a megállapodás aláírására.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az
előterjesztés jóváhagyását.
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Döntési javaslat
"Megállapodás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Gyomaendrődi Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” c.
pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Demeterné Annus Krisztina megbízott
kistérségi irodavezető
(a továbbiakban: Pályázó)
másrészről
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Törzsszám: 346777
Adószám: 15346779-2-04
Képviseli: Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 346612
Adószám: 15346614-2-04
Képviseli: Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Törzsszám: 347059
Adószám: 15347055-2-04
Képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 346678
Adószám: 15346676-2-04
Képviseli: Dankó Béla polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 343260
Adószám: 15343264-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban együtt: Tagönkormányzatok)
Előzmények
1. A Pályázó a KEOP 1.1.1 kódjelű, „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” c. pályázat benyújtása céljából 2008. január 24. napján megállapodást
kötött a Tagönkormányzatokkal, amelyhez a Szerződő Felek 2008. november 6.
napján, valamint 2010. február 26. napján kiegészítést fűztek.
1

2. Az 1. pontban megjelölt megállapodást a Szerződő Felek a KEOP 1.1.1/2F/09/-112012-0005 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges mértékben kívánják
módosítani, azzal, hogy a jelen megállapodással nem ellentétes rendelkezések
változatlanul hatályban maradnak, azzal, hogy Hunya Község Önkormányzata a
pályázat megvalósításában nem vesz részt.
3. A Pályázó kijelenti, hogy 2013. január 1. napját követően változatlan tagsággal
határozatlan ideig, de legalább a 2. pontban megjelölt pályázat fenntartási időszak
végéig tovább működik, ily módon biztosítja a pályázatban vállalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
A megállapodás tárgya
4. A Szerződő Felek a 2. pontban megjelölt pályázat végrehajtása során a
Tagönkormányzatok számára lehetővé válik a hulladék szelektív összegyűjtése, ennek
elszállítása, továbbá a biohulladék hatékony visszaforgatása, amely elősegíti, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló, hatályos magyar jogszabályokban és EK Irányelvben
foglalt célkitűzések teljesüljenek.
A Felek jogai és kötelezettségei
5. A Tagönkormányzatok biztosítják a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az
alábbi felosztás szerint:
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:

0,23 %
24,91 %
0,46 %
37,23 %
37,18 %
100 %

6. Szarvas Város Önkormányzata és Kondoros Nagyközség Önkormányzata jelen
megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a 2. pontban megjelölt pályázatban
foglaltak végrehajtása céljából a 2012. november 29. napján kelt, használati jogot
engedő megállapodásban vállalt kötelezettségeit abban az esetben is teljesíti, ha az
építmény megvalósításához az eredeti vázrajzhoz képest nagyobb terület szükséges.
7. A Pályázó biztosítja a pályázat megvalósításának humán és technikai feltételeit,
teljesíti
a
vonatkozó
monitoring-kötelezettségeket,
tevékenységéről
a
Tagönkormányzatoknak a pályázati szabályzat szerint beszámol.
8. Amennyiben a pályázat végrehajtásával megvalósuló beruházás új vagyonelemeket
keletkeztet, ezek a Pályázó tulajdonába kerülnek, és a pályázat megvalósítását
szolgálják.
9. A Pályázó megszűnése esetén a beruházással kapcsolatban keletkezett vagyon a jelen
megállapodás 5. pontjában meghatározott arányban oszlik meg a Tagönkormányzatok
között. A jelen megállapodásban nem részes Önkormányzatok a beruházással
keletkezett vagyonból sem részesülhetnek.
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Egyéb rendelkezések
10. Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásában foglaltak kiegészítése, kizárólag a 2. pontban megjelölt pályázat
megvalósítását, fenntartását, és a keletkezett vagyon helyzetének rendezését célozza.
11. Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
12. A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása
során kötelesek együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden
körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért
a mulasztó felelős.
13. A felek a közöttük felemerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni.
Jelen szerződést a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratuknak mindenben
megfelelőt, három oldalas terjedelemben és 8 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2013. május …..

......................................................................... .........................................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

......................................................................... .........................................................................
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata

......................................................................... .........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szarvas Város Önkormányzata
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Úszásoktatás támogatása 2013. évben
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben fürdőszolgáltatás megvásárlásával
támogatást nyújt
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába,
- a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézményekbe,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodába,
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egységébe járó gyermekek, tanulók
számára, a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához,
- a Körös-Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjainak
- az oktatási intézmények keretein kívüli úszóedzésen résztvevő gyermekeknek, és a kísérő szülőknek.
A 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege 12.700.000 Ft (2013.
05.02. testületi ülésen az előirányzat összegét az ÁFA összegével megemelte a testület) azzal, hogy ebből az
előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18. életévüket betöltött
gyomaendrődi fiatalok köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő fürdőbelépőt biztosít
önkormányzatunk.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 4.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, 2012. évben a
ténylegesen kiszámlázott összeg bruttó 3.623.460.-Ft.
- születésnapi köszöntésre 300.000.-Ft: a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 2013. évben 150 fő gyermek
tölti be 18. életévét: 150x 1800.-Ft = 270.000.-Ft (az évközbeni változások miatt kerekítettük az összeget)
Úszásoktatásra fennmaradó összeg 8.400.000.-Ft.
A számítás alapja a Liget Fürdő ügyvezetője által megadott jegyár:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig minden gyermekek számára
bruttó 480 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig az úszóedzésre gyermeküket
kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
A támogatás felhasználásának és elszámolásának menete a következőképpen határozható meg:
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében – minden esetben – a tényleges
fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft. az önkormányzatnak számlázza ki. A számla mellé minden
esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
Az előterjesztés a Képviselő-testület 2013. március 28-i ülésén napirendi pontként szerepelt, akkor a testület az
előterjesztés tárgyalását levette napirendről. Az azóta eltelt időszakban a Vaszkán Gábor testnevelő tanár nevéhez
kapcsolódó úszóedzésen résztvevő gyermekek szülei két úszóegyesületet hoztak létre:
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesületet valamint a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesületet.
Az előterjesztés mellékletében olvashatóak a két egyesület megalakításával kapcsolatos dokumentumok.
Az előterjesztés mellékletében található táblázatban mutatjuk be az egyes intézmények, illetve szervezetek
fürdőhasználati igényét. A táblázatból látható, hogy az összes fürdőhasználati igény 2013. évre 8.025.480.-Ft.
(felhasználható összeg: 8.400.000.-Ft)
Az intézmények részletes kimutatásai - mely alapján az alábbi táblázat elkészült -, a Közigazgatási Osztályon
megtekinthetők.
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Az alábbi táblázatban az intézmények és a szervezetek egész éves támogatási igényét mutatjuk be:
Intézmény neve
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (Selyem úti Óvoda)
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
(Vásártéri Óvoda)
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi
Oktatási Egysége
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium
Kis Bálint Általános Iskola

2013-évre kimutatott fürdőhasználati igény
(ft)
180.000
70.720

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

420.000
219.440
1.019.080
380.920
376.560
515.560

Gyomaendrődi ÚSZÓ Sport Egyesület

2.284.320

Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület

1.886.400

Körös - Kajak Sport Egyesület

672.480

Összesen:

8.025.480

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

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2013. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával támogatja
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézmények,
a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége vízhez szoktatással
illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit,
valamint a Körös-Kajak Sport Egyesület úszóedzéseinek költségeit valamint a Gyomaendrődi Úszó
Sportegyesület továbbá a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület úszóedzésérejáró gyermekek és kísérő
szülők látogatóijegyének költségeit.
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amennyiben az intézmények illetve a szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a
Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé minden esetben kimutatást
kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2013. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Intézmény neve
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (Selyem úti Óvoda)
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
(Vásártéri Óvoda)
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi
Oktatási Egysége
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

2013-évre kimutatott fürdőhasználati igény
(ft)
180.000
70.720
420.000
219.440
1.019.080
380.920
376.560
515.560

Gyomaendrődi ÚSZÓ Sport Egyesület

2.284.320

Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület

1.886.400

Körös - Kajak Sport Egyesület

672.480

Összesen:

8.025.480

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2013. 01.01.-2013.03.31.
intézmény/ belépőjegy
igény
Tisza Kálmán
Közoktatási
Intézmény

tanuló /
gyermek

kisérő

2013. 04.01.-2013.12.31.

összesen

tanuló /
gyermek

kisérő

egész évben

összesen

tanuló /
gyermek

kisérő

összesen

belépjegy

-

-

-

448

22

470

448

22

470

ktg

-

-

-

215 040

4 400

219 440

215 040

4 400

219 440

belépjegy
ktg

366
175 680

3
600

369
176 280

1 750
840 000

14
2 800

1 764
842 800

2 116
1 015 680

17
3 400

2 133
1 019 080

belépjegy
ktg

47
22 560

5
1 000

52
23 560

712
341 760

78
15 600

790
357 360

759
364 320

83
16 600

842
380 920

Kis Bálint Á.I.

belépjegy
ktg

225
108 000

22
4 400

247
112 400

532
255 360

44
8 800

576
264 160

757
363 360

66
13 200

823
376 560

Szent Gellért
Katolikus Á.I.

belépjegy
ktg

840
403 200

84
16 800

924
420 000

840
403 200

84
16 800

924
420 000

Kistérségi
Óvoda

belépjegy
ktg

129
61 920

14
2 800

143
64 720

898
431 040

99
19 800

997
450 840

1 027
492 960

113
22 600

1 140
515 560

Selyem úti
Óvoda
Vásártéri
Óvoda

belépjegy
ktg
belépjegy
ktg

80
38 400
27
12 960

8
1 600
10
2 000

88
40 000
37
14 960

280
134 400
102
48 960

28
5 600
34
6 800

308
140 000
136
55 760

360
172 800
129
61 920

36
7 200
44
8 800

396
180 000
173
70 720

Gyomaendrődi
Úszó SE
Gyomaendrődi
Delfin Sport és
ÚszóEgyesület
Körös Kajak
SE

belépjegy
ktg

1 420
681 600

-

1 420
681 600

3 339
1 602 720

0
0

3 339
1 602 720

4.759
2.284.320

0
0

4 759
2 284 320

belépjegy

0

0

0

3 930

0

3 930

3.930

0

3 930

0
381
182 880
2 675
1 284 000

0

0
381
182 880
2 737
1 296 400

1 886 400
1 020
489 600
13 851
6 648 480

0

1 886 400
1 020
489 600
14 254
6 729 080

1.886.400
1 401
672 480
16 526
7 932 480

0

Kner Imre
Gimnázium
Rózsahegyi
Kálmán
Kistérségi Á.I.

ktg
belépjegy
ktg
belépjegy
mindösszesen ktg

-

-

62
12 400

-

403
80 600

465
93 000

1 886 400
1 401
672 480
16 991
8 025 480

BESZÁMOLÓ
a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület tevékenységéről

A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesületet 2004- ben Irimiás Róbert testnevelő
tanár, úszás edző alapította, mely 4 éven át irányítása alatt működött. Néhány alkalommal a
körzeti versenyeken túljutva tanítványai a megyei döntőkön is eredményesen szerepeltek, nem
egyszer a dobogón végezve.
Kollégám 2008 tavaszán más jellegű vállalkozásba kezdett és a szülők megkerestek
engem azzal az igénnyel, hogy szeretnék, ha az edzéseket a gyerekek az irányításom mellett
tovább végezhetnék. A nyári tanfolyamokon az úszás alapjait megtanuló gyerekek
csatlakoztak a csoportomhoz és szisztematikus építő munkába kezdtünk.
A szülői munkaközösség bevonásával, annak segítségével a Városi Diáksport
Bizottsággal karöltve nagy létszámban rendeztük meg a körzeti diákolimpiai döntőket,
melyekről készített tudósításaim a helyi elektronikus sajtón túl a megyei és nem egyszer az
országos szövetség honlapján is öregbítették településünk jó hírét.
A kezdeti kisebb eredmények után tanítványaim „B” kategóriában a Megyei
Diákolimpiákon rendszerint a dobogón végeztek, később pedig meg is nyertük a megyei
döntőt és kijutottunk az Országos Diákolimpiára. Az elmúlt években Gyomaendrőd neve a
magyar úszósportban ismert lett, hiszen Papp Károly révén két egymást követő éven belül is
országos diákolimpiai bajnoka lett városunknak!
Sokáig emlékezetes marad az idei Megyei Diákolimpia, amikor 5 gyomaendrődi úszó
nyert aranyérmet és jutott ki az országos megmérettetésre. Várkonyi Sarolta személyében
jelenleg a legszebb jövő előtt álló tanítványom van, az ország különböző pontjain
megfordulva mindig éremmel tér haza. A feltétele annak, hogy amatőr státuszban maradjunk,
az, hogy a sportolóink ne legyenek leigazolva. Idézet a Magyar Diáksport Szövetség
kiírásából, mely megtekinthető a www.mdsz.hu honlapon:





A
"B"
kategóriában
azok
a
versenyzők
indulhatnak,
akik
- 2010. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-úszás),
vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem
rendelkeznek,
valamint
- a Magyar Úszó Szövetség 2012., 2013. évi korosztályos ranglistáin nem szerepelnek.
A ranglisták megtekinthetők a következő honlapon: www.muszuszoranglista.hu.
A "B" kategóriában való jogos részvételt a megyei/budapesti diáksport szervezetek, ill. az MDSZ OK ellenőrzi.

Az eredményességet elismerve 2012 szeptemberében Vaszkán Gábor testnevelő tanárt
az MDSZ Úszás Munkabizottságába választották be, mely megbízatás 4 évre szól.
Az elmúlt években csatlakoztunk a Békés Megyei Úszó Szövetség által kiírt Békés
Megye Gyermekbajnokságához, ahol több évfolyamban is a legjobbak között végeztünk,
2011- ben Várkonyi Sarolta révén megyebajnokunk is volt.

2012 július 28- án csatlakoztunk rendezőként is a sorozathoz és megrendeztük az I.
Liget Fürdő Kupát, mely a 8 fordulós megyebajnokság 5. állomása volt. Ezen az eseményen
Polonka György országos versenybíró elnöklete mellett 12 egyesület 208 versenyzője vett
részt, akiket nagy létszámban kísértek el családtagok is az eseményre, jelentős bevételhez
juttatva a szervezésünkben segítséget nyújtó Liget Fürdőt. Tanítványaim a hazai közönség
előtt 4 arany, 8 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Az eredményességünk és a kifogástalan
rendezési körülmények minden ide ellátogató szakosztály elismerését kiváltotta. Az
eseményről az elektronikus sajtón kívül beszámolt a Békés Megyei Hírlap is. Ezt a versenyt
ebben az évben is szeretnénk megrendezni.
A felkészülési feltételeink nem összeegyeztethetőek az „A” kategóriában készülő
gyerekekével, hiszen az év 9 hónapjában rajtkő nélküli tanmedencében kell készülnünk, mely
óriási hátrányt jelent. Sportiskola hiányában a profikkal összehasonlítva nincs lehetőségünk
arra sem, hogy minden nap délelőtt edzéseket tartsunk és délután is korlátozva van az
edzéseink száma, hiszen a Kőrös Kajak SE versenyzőinek és a gyógy úszáson résztvevő
gyerekeknek is kell biztosítani a lehetőséget. Megjegyezendő, hogy a labdarúgás és atlétika
sportág után az elmúlt tanévekben az úszás „B” kategóriájában indult a legtöbb versenyző az
MDSZ diákolimpiai rendszerében. Ennek fényében az elért eredményeink talán még
értékesebbnek tűnhetnek.

Gyomaendrőd, 2013-03-24

Vaszkán Gábor
testnevelő tanár

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. április 8-án megalakult Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzat felé, hogy a 2013. július utolsó hétvégéjén megrendezendő úszóversenyt támogatni szíveskedjen. (a
kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)
A verseny rendezésének költségei:
- személyi jellegű költségek, munkadíjak:
- oklevelek, érmek, kupák:
- reprezentációs költségek:
Összesen:

60.000.-Ft
170.000.-Ft
50.000.-Ft
280.000.-Ft

Az egyesület nem rendelkezik a verseny megrendezéséhez szükséges anyagi feltételekkel, ezért kéri az
Önkormányzat anyagi támogatását.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi Sport alap Kötött felhasználású előirányzatai között
tartalékként szerepel 500.000.-Ft összeg, melyből kb 40.000.-Ft kerül kifizetésre a Kihívás Napjával kapcsolatban
felmerült költségekre. A Tartalékból felhasználható kb. 460.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni az Egyesület támogatásával kapcsolatban.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a Gyomaendrődi
Delfin Sport és Úszóegyesület támogatását a kért támogatási összeg
50 %-ig, maximum 140.000.-Ft-ig.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testület számára a
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület támogatását.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
kérelmét elutasítja, forrás hiányában nem támogatja az Egyesület által megrendezni kívánt úszóversenyt.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Delfin Sport és
Úszóegyesület kérelmének, …………….-Ft összegű támogatást nyújt az Egyesület 2013. július 27-28-ai
úszóverseny megrendezéséhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás forrásaként a 2013. évi Sportalap Kötött
felhasználású Tartalék előirányzatát jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Raiffeisen Mindenki Ebédel 2013
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány alapító okiratában
meghatározott feladatával összhangban ismételten pályázatot írt ki annak érdekében, hogy hazánk településein ne
csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskolai szünetekben minden óvodás és általános
iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzon.
A pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatják be. A kedvezményezettek a szegénysorban élő
óvodás, illetve általános iskoláskorú gyermekek, akiket a település oktatási intézményei jelölik ki. Egy családból több
gyermek is kijelölhető.
A pályázó települések közül maximum 10 pályázó lehet nyertes, a Raiffeisen Bank kártyahasználathoz kötődő
programjának eredményeként várható adományösszegből kb. 300 gyermek 6 havi ellátására nyílik lehetőség. Egy
település alapesetben 30 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot.
Önrész biztosítása az Önkormányzatok részéről nem igényelt.
Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 40.000 Ft-ba kerül. Ez magában foglalja a 2013.
év július 1-től 2013. december 31-ig valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, a nyári szünetre naponta 1-1 adag, így fél
évre minimum 80 adag ennivaló átadását.
Az alapítványi szállítmányok tartalmaznak mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben melegíthető készételeket, melyek
tárolása, kezelése hűtést igényel. Így a helyszínen szükséges biztosítani egy legalább 180 liter nagyságú
hűtőszekrényt! Külön tisztiorvosi engedélyre, képzett személyzetre és különlegesen kialakított tárolóhelyre nincs
szükség.
A pályázat elbírálásának módja:
A határidőig beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma és külső tanácsadói értékelik. A beérkezett
pályázatok számától és a települések helyének eloszlásától függően dönt azokról a pályázókról, akik a Raiffeisen
Bank Zrt. által a Facebook.com weboldalra felkerülnek a nyilvános szavazásra (maximum 20 település). A nyilvános
szavazásra minden olyan magyar és külföldi állampolgár szavazhat, akinek internetes elérhetősége van és
regisztrált Facebook tag. A nyertes pályázók (maximum 10 település) az internetes szavazáson legtöbb szavazatot
kapott településekből kerülnek ki. A weben történő szavazás 2013. június 5. napján indul és 2013. június 19.
napjával zárul.
Polgármesteri döntés szerint, az eddigieknek megfelelően ismét az öregszőlői településrészen szegénysorban élő
gyermekek közül kerül kiválasztásra 30 kisgyermek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskolai nevelő által,
nyertes pályázat esetén. Az alapítványi szállítmányokat az IKSZT épületében, az ottani alkalmazottak veszik majd át
és osztják ki az érintett gyerekeknek.
A pályázat beérkezési határideje 2013. május 27. 23:59 éjfél. Önrész biztosítására nincsen szükség, a pályázathoz
határozatot csatolni nem kell.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi, mint a Képviselő-testület soron következő ülésének dátuma, így jelen
formában kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

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

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan tudomásul
vette a döntési javaslatban foglaltakat.
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Döntési javaslat
"Raiffeisen Mindenki Ebédel 2013"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki ebédel 2013 pályázati felhívás alapján elkészített
pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2013. július 1. – 2013. december 31.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon végzendő építési munkákhoz
tulajdonosi hozzájárulás megadása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Andó Ágnes a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának vezetője, megkereste Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, mint a Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan
tulajdonosát, hogy járuljon hozzá a Kormányablak és a Munkaügyi Kirendeltség integrált ügyfélterének kialakításával
járó építési munkálataihoz.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv. 2. §-a
szerint a járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon az állam
ingyenes használatába kerül. Az átadott vagyon használatával kapcsolatos eljárási kérdéseket szabályozza a
Megállapodás a járási hivatalok kialakításához megnevezésű okirat, melyet a Képviselő-testület jóváhagyását
követően 2012. október 30-án írtak alá a felek. A szerződés 1.1.1 pontja szerint az épület szerkezetét is érintő
átalakítások, felújítások, rekonstrukciók, elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás,
a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. A Kormányablak kialakításával kapcsolatos
építési munkák engedély kötelesek, melynek megadásához szükséges a tulajdonos hozzájárulása. A tervezési
munkák elvégzéséhez, a szükséges hozzájárulás megadása megtörtént.
A Kormány a kormányablakok kialakítását kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette.
Az építési beruházás befejezésével a Gyomaendrődi Járás lakosai részére a kormányablakban intézhető ügyek
intézése korszerű körülmények között lesz biztosított, mely az önkormányzat számára anyagi teher vállalást nem
jelent, a tulajdonában álló épület műszaki állapota, külső megjelenése javul.
Javaslom a képviselő-testületnek a tulajdonosi hozzájárulás megadását a tervben szereplő építési munkák
elvégzéséhez.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon végzendő építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás
megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi XCIII tv. 2. §-ban, valamint Ptk 158.§-ban
foglaltakra figyelemmel, hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, a Békés Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében
lévő Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetője által benyújtott KAB 04-008 projekt azonosító számú K.O1, valamint a Munkaügyi Kirendeltség,
ügyfélterének tervei szerinti építési munkák elvégzéséhez
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 06.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ingatlanértékesítések
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete (128/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata alapján) az önkormányzati feladat
és hatáskör ellátás megszűnése miatt a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdés,
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A. § (1) bekezdései alapján az
alábbi korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanokat minősítette át forgalomképes üzleti
vagyonná.
Sorszám
1
2
3
4
5

Az ingatlan címe
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50.
Gyomaendrőd, Jókai u. 6.
Gyomaendrőd, Fő út 81.
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11
Gyomaendrőd, Damjanich J. u. 1-2.

Helyrajzi szám
2424
68
6774
267/B/1-2; C/1
5008/1

Gyomaendrőd Város Képviselő–Testülete az önkormányzati feladat és hatáskör ellátás megszűnése miatt funkció
nélküli ingatlanok hasznosításáról (129/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozat ) az alábbiak szerint döntött.
1. Gyomaendrőd, Sallai utca 2. ( 2020 hrsz. ), Gyomaendrőd, Jókai utca 6. ( 68 hrsz. ) ingatlanokat kijelölte nyílt
árverésen történő bérbeadásra.
2. Gyomaendrőd, Fő út 85. ( 3495 hrsz. ), Gyomaendrőd, Fő út 81. ( 6774 hrsz. ), Gyomaendrőd, Kossuth L. u.
50. ( 2424 hrsz. ), Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. ( 267/B/1-2;C/1 hrsz. ), Damjanich J. u. 1-2. ( 5008/1 hrsz.)
ingatlanokat kijelölte nyílt árverésen történő értékesítésre.
3. Az árverés feltételeit be kell terjeszteni Képviselő – testületi ülésre.
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a Gyomaendrőd, Fő út 81. (6774 hrsz.) jelenleg nem értékesíthető, mert a
Szakképzési Alap javára bejegyzett elidegenítési, terhelési tilalom alatt áll 2016. december 4. napjáig.
Az ingatlanokról elkészültek az
előterjesztéshez.

értékbecslések, amelyek

terjedelmük miatt nem lettek mellékelve az

Az értékbecslések összesítése:
Cím, hrsz.
Gyomaendrőd, Fő út 85.
( 3495 hrsz. )

Becsült érték ( Ft )
9.021.000

Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50.
( 2424 hrsz. )
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
( 267/B/1-2;C/1 hrsz. )

14.600.000

Damjanich J. u. 1-2. ( 5008/1 hrsz. )

4.550.000

27.000.000
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Egyéb információ
Az épületben tárolt eszközöket át kell
helyezni más önkormányzati épületbe
( pl.: Sallai u. 2. )
Az épület kiürített.
A főépület üres, kiürített. Az irattár
2013. december 31. napjáig bérbe
adva a Békés Megyei Kormányhivatal
Járási Munkaügyi Hivatal
kirendeltségének. Az ingatlan
értékesítése esetén vállalják az irattár
kiürítését. A 267/B/1-2 társasházi
ingatlanokat OTP Gyomaendrődi Fiók
javára bejegyzett jelzálogjog terheli,
melyet töröltetni kell.
Az ingatlan bérbe van adva

szabadidős sportolási célra.
Az értékesítéshez telekalakítási
eljárás szükséges.
Várhatóan nehéz lesz értékesíteni az ingatlanokat, ezért javaslom, hogy legalább három alkalommal legyen
árverésre hirdetve, amennyiben az első árverésen nem sikerül az értékesítés. Ezt követően a hirdetési feltételek
módosítására a javaslat legyen beterjesztve a T. Képviselő – testület elé. A sikertelen árveréseket követően a T.
Képviselő – testületnek lehetősége van a kikiáltási ár csökkentésére.
Az ingatlanokat az alábbi feltételek mellett javaslom meghirdetni nyílt árverésre:
1. Az árverés időpontja: 2013. június 21.-én de. 10.00 óra,
2. Az árverés helye: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd, Selyem út
124.).
3. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2013. június 21-én de. 9.00-ig – a kikiáltási ár 10%-át kitevő szerződés
megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125 –
11062402 számlára. Az árverés megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az árverési
előleg átutalásának elindítását.
4. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek azoknak a befizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A
nyertes árverező a döntése alapján szintén kérheti az árverési előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a
vételárba.
5. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja.
6. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie.
7. A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
A leromlott műszaki állapotú volt tornaterem épület
felújítására nem kell jelentős összegeket fordítani, illetve
a többi épület esetében az állagmegóvás kiadásai nem
terhelik az önkormányzatot.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államot elővásárlási jog illeti meg. Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatást adott,
miszerint az egyedi bruttó 5 millió forintos értékhatárt el nem érő értékű ingatlanok értékesítése esetén nem kell
alkalmazni a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § ( 2 ) bekezdés rendelkezéseit, vagyis az állam
nem kíván élni az elővásárlási jogával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
értékesítését nyílt eljárásban meg kell hirdetni. A Rendelet 16. §-a értelmében az ingatlan hasznosítása Képviselő –
testületi hatáskörbe tartozik.
A Gyomaendrőd Sallai utca 2., valamint Jókai utca 6. szám alatti ingatlanok nyílt árverésen történő bérbeadása:
A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 243. számú Egyesülete a Sallai u. 2. szám alatti ingatlan udvarán lévő 2.
számú épület egy helyiségét szerződés alapján használja. A Sallai u. 2. szám alatti ingatlan használatával
kapcsolatban igény merült fel a START munkaprogram keretében telephely, valamint tárolóhely kialakítására.
A Jókai u. 6. sz. alatti épület a Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázatban, mint fejlesztendő épület szerepel,
ezért amíg a pályázatról nincs végleges döntés, addig feltételesen lehet bérbe adni.
Információk alapján jelenleg tartalék listán van a pályázat, meg van az esély arra, hogy támogatásban részesül.
Amennyiben így lesz, akkor az épületet át kell adni erre a célra.
A fentiek miatt a Sallai u. 2. szám alatti ingatlant nem javaslom meghirdetni bérbe adásra. A Jókai utca 6. szám alatti
ingatlant a Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázat miatt korlátozással javaslom meghirdetni.
Az ingatlant az alábbi feltételek mellett javaslom meghirdetni nyílt árverésre:
1. Az árverés időpontja: 2013. június 20.-én de. 10.00 óra,
2. Az árverés helye: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út
124. ).
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3. Az ingatlanon 2 épület található. A főépület hasznos alapterülete: 327 m2, amely 5 tanteremből és 9 kiszolgáló
helyiségből tevődik össze. Az alsó épület hasznos alapterülete: 122 m2, amely 1 tanteremből és 8 kiszolgáló
helyiségből tevődik össze. Az ingatlan korábban általános iskolaként funkcionált.
4. Amennyiben az ingatlan egészére nincs ajánlat, akkor lehet helyiségre ( -gekre ) ajánlatot tenni.
5. A bérleti jogviszony során amennyiben az önkormányzat igényt tart az ingatlanra, akkor azt a bérlőnek a
kiértesítést követően 30 napon belül át kell adni, a bérleti jogviszony megszüntetése mellett.
6. A bérleti díj minimum összege, teljes ingatlan bérbevétele esetén: 50.000,- Ft + ÁFA, helyiség (-gek ) esetén: 300
Ft/m2 + ÁFA. A minimum összegnél kisebb ajánlatot nem lehet tenni.
7. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2013. június 20.-én de. 9.00-ig – 10.000,- Ft szerződés megkötését biztosító
árverési előleget kell a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés során azon
árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes
árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a
bérleti díjba.
8. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja.
9. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie.
A mellékletek az alábbi linken érhetők el: melléklet
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a kijelölt ingatlanok
határozati javaslat szerinti hasznosítását.

1. döntési javaslat
"Árverési hirdetés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingatlanokat hirdet meg értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
267/B/1-2;C/1
hrsz.

2424 hrsz.
3495 hrsz.
5008/1 hrsz.

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
A főépület üres kiürített. Az irattár 2013.
december 31. napjáig bérbe adva a Békés
Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Hivatal
kirendeltségének. Az ingatlan értékesítése
esetén vállalják az irattár kiürítését.
A társasházi épületek műszaki állapota jó.
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50.
Korábban könyvtárként funkcionált. Műszaki
állapota jó.
Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált. Műszaki
állapota jó.
Damjanich J. u. 1-2.
Korábban tornateremként funkcionált. Műszaki
állapota: felújításra vár.
Az ingatlan bérbe van adva szabadidős
sportolási célra.
Az értékesítéshez telekalakítási eljárás
szükséges

Kikiáltási ár
Licitlépcső
( Ft )
( Ft )
27.000.000
10.000

14.600.000

10.000

9.021.000

10.000

4.550.000

10.000

1.
Az árverés időpontja: 2013. június 21.-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út
124. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
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ingatlanra - legkésőbb 2013. június 21.-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését
biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125 – 11062402
számlára. Az árverés megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
átutalásának elindítását.
5.
megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125 – 11062402 számlára. Az árverés megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az
árverési előleg átutalásának elindítását.
6. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek azoknak a befizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A
nyertes árverező a döntése alapján szintén kérheti az árverési előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a
vételárba.
7.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
9.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati ingatlanok
értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
10. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8
napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2.
és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a
sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlanok előre ( 7 óra
30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető.
Az ingatlanokat sikertelen árverés estén még kettő alakalommal meg kell hirdetni. A három sikertelen árverést
követően a hirdetési feltételek módosítására javaslatot kell beterjeszteni a T. Képviselő – testület elé.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Jókai u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Jókai utca 6. szám ( 68 hrsz. ) alatti ingatlant meghirdeti
bérbeadásra nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
1. Az árverés időpontja: 2013. június 20.-án de. 10.00 óra,
2. Az árverés helye: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út
124. ).
3. Az ingatlanon 2 épület található. A főépület hasznos alapterülete: 327 m2, amely 5 tanteremből és 9 kiszolgáló
helyiségből tevődik össze. Az alsó épület hasznos alapterülete: 122 m2, amely 1 tanteremből és 8 kiszolgáló
helyiségből tevődik össze. Az ingatlan korábban általános iskolaként funkcionált.
4. Amennyiben az ingatlan egészére nincs ajánlat, akkor lehet helyiségre ( -gekre ) ajánlatot tenni.
5. A bérleti jogviszony során amennyiben az önkormányzat igényt tart az ingatlanra, akkor azt a bérlőnek a
kiértesítést követően 30 napon belül át kell adni, a bérleti jogviszony megszüntetése mellett.
6. A bérleti díj minimum összege, teljes ingatlan bérbevétele esetén: 50.000,- Ft + ÁFA, helyiség (-gek ) esetén: 300
Ft/m2 + ÁFA. A minimum összegnél kisebb ajánlatot nem lehet tenni.
7. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2013. június 20.-án de. 9.00-ig – 10.000,- Ft szerződés megkötését biztosító
árverési előleget kell a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés során azon
árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes
árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a
bérleti díjba.
8. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja.
9. A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie.
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10. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlanok előre ( 7 óra
30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2500 m2 alatti termőföldek értékesítése
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet módosításához, az önkormányzati vagyon besorolásának áttekintésére létrehozott egy
albizottságot.
A rendelet módosítás előkészítése során felvetődött javaslatként, hogy a 2500 m2-t meg nem haladó termőföldek
legyenek besorolva a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába az árterek kivételével. Ezt követően pedig nyílt
árverésen kerüljenek értékesítésre. A Képviselő – testület elfogadva a javaslatot a 2500 m2-t meg nem haladó
termőföldeket nem sorolta be a forgalomképtelen kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonkategóriába.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság februári ülésén a bejelentések között
megtárgyalásra került és döntés született (12/2013. (II. 18)Gye. Kt. Vkm. Biz. Határozata ) arról, hogy készüljön
kimutatás a márciusi ülésére a 2500 m² alatti földterületek értékesítésének lehetőségeiről aszerint, hogy melyek
azok, amelyekre nincs szüksége az önkormányzatnak, így eladhatók.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a márciusi ülésén megtárgyalta a 2500 m2 alatti
termőföldek értékesítésének lehetőségeiről készített előterjesztést, elfogadva az abban tett javaslatokat.
Az önkormányzat tulajdonát képező 2500 m2-t meg nem haladó termőföldek az alábbiak:
Helyrajzi Művelési ág
szám
02365/10 szántó
02724
szántó
02765/6 szántó

Minőségi
osztály

Terület ( ha )
5
4
4

0,1992
0,0130
0,2431

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelő)

4
4
4
4
6
2
4
6
6
6
6
3
4
4

0,2216
0,2068
0,1543
0,1622
0,2268
0,4118
0,1857
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
0,2021
0,2438
1,0769

02229/9 gyep (legelő)
02426/17 gyep (legelő)
02819
erdő

2
2
2

0,2381
0,0280
0,1873

13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
8861
8862
8863
8864
9040
9186
6102
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Aranykorona
A terület elhelyezkedése
érték
3,47 Szabadstrand, Endrőd parkoló
0,29 Madarásztanya, Koplaló
5,49 Tövishát, csatorna szélén,
gyepmesteri telep
5,01 Újkert - sor
4,67 Újkert - sor
3,49 Újkert - sor
3,66 Újkert - sor
2,77 Bónom külső, út mellett
17,17 Öregszőlő
4,19 Öregszőlő
2,27 Bónom – zug, nem vízp.
2,27 Bónom – zug, nem vízp.
2,09 Bónom - zug, nem vízp.
2,09 Bónom - zug, nem vízp.
6,85 Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
5,51 Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
5,60 Orgona és a Kenderáztató utcák
között közterületként funkcionál,
játszótér van rajta
3,71 Szennyvíztelephez közel
0,44 Vitéz düllő
1,31 Bónom - zug, a valóságban nem erdő,

0810/2
10078
14051
10074

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
kert

2
2
2
2

0,0692
0,0352
0,0647
0,0325

13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

kert
kert
kert
kert
kert
kert

2
2
2
2
2
2

0,0223
0,0266
0,0836
0,0807
0,0915
0,0874
5,3092

bérbe van adva
1,80 Sirató – zug, csak tulajdonrészünk van
0,92 Endrőd alatt, belter. Polányi út mellet
1,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
0,84 Endrőd alatt, belter. Polányi Máté
utcához közel
0,58 Csepüskert
0,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
2,18 Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett
2,11 Dan - zug, nem vízpari
2,39 Dan - zug, nem vízpari
2,28 Öregszőlő, vékony csík
97,83

A fent felsorolt termőföldek közül a Bónom - zugban található 8861; 8862; 8863 és 8864 hrsz.-ú ingatlanokat a
Zöldpark Kft. használja a közfoglalkoztatási program keretében. Az Orgona és Kenderáztató utca között lévő „gyep”
( 6102 hrsz. ) közterületként funkcionál, melyen játszótér van kialakítva.
A külterület 2365/10 hrsz.-ú szántó az endrődi szabadstrand előtt található, gyakorlatilag parkolóként funkcionál.
A fentiek alapján nem javaslom értékesítésre kijelölni a 8861; 8862; 8863; 8864 és 02365/10 hrsz.-ú ingatlanokat. Az
endrődi szabadstrand előtt lévő 02365/10 hrsz.-ú termőföldet véleményem szerint a későbbiekben ki kellene vonni
„művelés” alól és átminősíttetni beépítetlen területté.
Az ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolása a következő:
Helyrajzi szám
02365/10
0724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
8861
8862
8863
8864
9040
9186
6102
02229/9
02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

Forgalomképesség
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképtelen
Forgalomképes
Forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképtelen
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképtelen
Forgalomképes
Forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
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A fenti értékesítésre javasolt termőföldekről el lett készítve az értékbecslés, melynek az összesítése az alábbi.

Helyrajzi
szám
02724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083
Összesen:

Becsült érték ( Ft )
6.000
165.000
150.000
140.000
105.000
110.000
42.000
687.000
126.000
240.000
165.000
92.000
4.000
39.000
54.000
28.000
51.000
17.000
12.000
14.000
65.000
63.000
72.000
68.000
2.515.000

A Tisztelt – Képviselő testületnek a fentiek alapján arról kell döntést hoznia, hogy a javaslatban szereplő
termőföldeket értékesíteni kívánja-e. A forgalomképtelen, valamint korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba
tartozó értékesítésre javasolt ingatlanok esetében át kell azokat minősíteni üzleti vagyonná, majd nyílt árverésre
meghirdetni. Az átminősítéssel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét is módosítani kell.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államot elővásárlási jog illeti meg. Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatást adott,
miszerint az egyedi bruttó 5 millió forintos értékhatárt el nem érő értékű ingatlanok értékesítése esetén nem kell
alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § ( 2 ) bekezdés rendelkezéseit, vagyis az állam
nem kíván élni az elővásárlási jogával.
A nemzeti vagyonról szóló törvény vagyongazdálkodás alapelvei többek közt az alábbiak szerint szabályoznak:
1. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
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elidegenítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
értékesítését nyílt eljárásban meg kell hirdetni. A Rendelet 16. §-a értelmében az ingatlanok hasznosítása Képviselő
– testületi hatáskörbe tartozik.

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

A Bizottság egyhangúlag javasolja a kijelölt ingatlanok
határozati javaslat feltételei szerinti értékesítését.

1. döntési javaslat
"Átmínősítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A. § (1)
bekezdései alapján az alábbi forgalomképtelen, valamint korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
ingatlanokat minősíti át forgalomképes üzleti vagyonná.
Helyrajzi szám
Forgalomképesség
13444
Korlátozottan forgalomképes
8163
Forgalomképtelen
9040
Korlátozottan forgalomképes
9186
Korlátozottan forgalomképes
02229/9
Korlátozottan forgalomképes
02426/17
Forgalomképtelen
02819
Forgalomképtelen
0810/2
Korlátozottan forgalomképes
10078
Forgalomképtelen
13743
Korlátozottan forgalomképes
14008/2
Korlátozottan forgalomképes
Az átminősítésre hozott döntés alapján módosítani szükséges Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 3. számú mellékletét.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Árverési hirdetés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingatlanokat hirdet meg értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
02724
02765/6

Kiáltási ár ( Ft )

A termőföldek elhelyezkedése

6.000
165.000

13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
02819

150.000
140.000
105.000
110.000
42.000
687.000
126.000
240.000
165.000
92.000
4.000
39.000

0810/2
10078
14051
10074

54.000
28.000
51.000
17.000

13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

12.000
14.000
65.000
63.000
72.000
68.000

Madarásztanya, Koplaló
Tövishát, csatorna szélén,
gyepmesteri telep
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Bónom külső, út mellett
Öregszőlő
Öregszőlő
Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
Szennyvíztelephez közel
Vitéz düllő
Bónom - zug, a valóságban nem erdő,
bérbe van adva
Sirató – zug, csak tulajdonrészünk van
Endrőd alatt, belter. Polányi út mellet
Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
Endrőd alatt, belter. Polányi Máté
utcához közel
Csepüskert
Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett
Dan - zug, nem vízpari
Dan - zug, nem vízpari
Öregszőlő, vékony csík

1.
Az árverés időpontja: 2013. június 14.-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út
124. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra legkésőbb 2013. június 14.-én de. 9.00-ig – 4.000,-Ft szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően
felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
8.
A tulajdonjogot elnyerőnek 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően
megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok miatt
nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán
lehet kérni írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Az ingatlanokat sikertelen árverés estén még kettő alkalommal meg kell hirdetni. A három sikertelen árverést
követően a hirdetési feltételek módosítására javaslatot kell beterjeszteni a T. Képviselő – testület elé.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, értékesítésre kijelölt termőföldek
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2013. május 9.
Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

I. ÉRTÉKLAP
Az értékesítésre kijelölt termőföldek becsült forgalmi értéke:

Helyrajzi
szám
02724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

Becsült érték ( Ft )
6.000
165.000
150.000
140.000
105.000
110.000
42.000
687.000
126.000
240.000
165.000
92.000
4.000
39.000
54.000
28.000
51.000
17.000
12.000
14.000
65.000
63.000
72.000
68.000

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült összehasonlító
adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés jelen időpontra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs
rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2013. május 9.

II. AZ INGATLANOK FORGALMI ÉRTÉKE
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást
adott arra, hogy az önkormányzat tulajdonát képező alábbiakban felsorolt termőföldekről készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja értékesítés előtti forgalmi érték meghatározása.
Helyrajzi Művelési ág
szám
02724 szántó
02765/6 szántó

Minőségi
osztály
4
4

13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

4
4
4
4
6
2
4
3

9186

szántó

4

02229/9 gyep (legelő)
02426/17 gyep (legelő)
02819 erdő

2
2
2

0810/2

gyümölcsös

2

10078

gyümölcsös

2

14051

gyümölcsös

2

10074

kert

2

13743 kert
14008/2 kert

2
2

15057/4 kert

2

15632
15653
8083

2
2
2

kert
kert
kert
Összesen:

Terület
Aranykorona
A terület elhelyezkedése
( ha )
érték
0,0130
0,29 Madarásztanya, Koplaló
0,2431
5,49 Tövishát, csatorna szélén,
gyepmesteri telep
0,2216
5,01 Újkert - sor
0,2068
4,67 Újkert - sor
0,1543
3,49 Újkert - sor
0,1622
3,66 Újkert - sor
0,2268
2,77 Bónom külső, út mellett
0,4118
17,17 Öregszőlő
0,1857
4,19 Öregszőlő
0,2021
6,85 Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
0,2438
5,51 Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
0,2381
3,71 Szennyvíztelephez közel
0,0280
0,44 Vitéz düllő
0,1873
1,31 Bónom - zug, a valóságban nem
erdő, bérbe van adva
0,0692
1,80 Sirató – zug, csak tulajdonrészünk
van
0,0352
0,92 Endrőd alatt, belter. Polányi út
mellet
0,0647
1,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés
mellett
0,0325
0,84 Endrőd alatt, belter. Polányi Máté
utcához közel
0,0223
0,58 Csepüskert
0,0266
0,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés
mellett
0,0836
2,18 Pap - zug, nem vízparti, töltés,
mellett
0,0807
2,11 Dan - zug, nem vízpari
0,0915
2,39 Dan - zug, nem vízpari
0,0874
2,28 Öregszőlő, vékony csík
3,3183
80,04

A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
¾ az ingatlan – nyilvántartás adatai,
¾ a digitális térképi nyilvántartás.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A földterület
értékbecslésénél figyelembe vettem a külterületen való elhelyezkedését, megközelíthetőségét. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú földterületek jelenlegi piaci értékével.

Az értékelés piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
3. Földterületek értékelése
Összehasonlító adatok
A Közös Hivatalban 2013. évben kifüggesztett adásvételek
Helyrajzi
szám
0392/10
0443/6
0371/10
02533/6
02479/10
0201/50
01516/11
086/36

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
Szántó, 5 ha 3645 m2 144,0 AK
Szántó, 1 ha 7084 m2 31,15 AK
Gyep, 0 ha 1302 m2 2,03 AK
Szántó, 1 ha 4740 m2 33,31 AK
Szántó, 2 ha 2102 m2 49,95 AK
Szántó, 3 ha 8413 m2 141,98 AK
Szántó, 3121 m2 4,24 AK
Szántó, 2059 m2 3,93 AK

Értékesítés
Helyrajzi
szám
8141

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
Szántó, 1629 m2 6,79 AK ( Öregszölő ) 2013. év

Vétel ár
( Ft )
4.320.000
700.000
100.000
999.000
1.200.000
5.900.000
189.000
118.000

Fajlagos
vételár
30.000 Ft/AK
22.472 Ft/AK
49.261 Ft/AK
29.990 Ft/AK
24.024 Ft/AK
41.555 Ft/AK
44.576 Ft/AK
30.025 Ft/AK

Vétel ár
( Ft )
88.000

Fajlagos
vételár
12.960 Ft/AK

A kifüggesztett adásvételi adatok alapján a forgalmi érték az alábbiak szerint becsülhető meg:
Helyrajzi
szám
02724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelő)
gyep (legelő)
erdő
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert

Terület
( ha )
0,0130
0,2431
0,2216
0,2068
0,1543
0,1622
0,2268
0,4118
0,1857
0,2021
0,2438
0,2381
0,0280
0,1873
0,0692
0,0352
0,0647
0,0325
0,0223
0,0266
0,0836
0,0807
0,0915
0,0874

AK
érték
0,29
5,49
5,01
4,67
3,49
3,66
2,77
17,17
4,19
6,85
5,51
3,71
0,44
1,31
1,80
0,92
1,69
0,84
0,58
0,69
2,18
2,11
2,39
2,28

Átlag AK

Becsült érték ( Ft )

22,31
22,58
22,61
22,58
22,62
22,56
12,21
41,69
22,56
33,89
22,60
15,58
15,71
6,99
26,01
26,14
26,2
25,85
26,01
25,94
26,08
26,15
26,12
26,09

0,29 AK x 20.000,- Ft/AK= 5.800
5,49 AK x 30.000,- Ft/AK= 164.700
5,01 AK x 30.000,- Ft/AK= 150.300
4,67 AK x 30.000,- Ft/AK= 140.100
3,49 AK x 30.000,- Ft/AK= 104.700
3,66 AK x 30.000,- Ft/AK= 109.800
2,77 AK x 15.000,- Ft/AK= 41.550
17,17 AK x 40.000,- Ft/AK= 686.800
4,19 AK x 30.000,- Ft/AK= 125.700
6,85 AK x 35.000,- Ft/AK= 239.750
5,51 AK x 30.000,- Ft/AK= 165.300
3,71 AK x 25.000,- Ft/AK= 92.750
0,44 AK x 10.000,- Ft/AK= 4.400
1,31 AK x 30.000,- Ft/AK= 39.300
1,80 AK x 30.000,- Ft/AK= 54.000
0,92 AK x 30.000,- Ft/AK= 27.600
1,69 AK x 30.000,- Ft/AK= 50.700
0,84 AK x 20.000,- Ft/AK= 16.800
0,58 AK x 20.000,- Ft/AK= 11.600
0,69 AK x 20.000,- Ft/AK= 13.800
2,18 AK x 30.000,- Ft/AK= 65.400
2,11 AK x 30.000,- Ft/AK= 63.300
2,39 AK x 30.000,- Ft/AK= 71.700
2,28 AK x 30.000,- Ft/AK= 68.400

Becsült érték kerekítve
Helyrajzi
szám
02724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

Becsült érték ( Ft )
6.000
165.000
150.000
140.000
105.000
110.000
42.000
687.000
126.000
240.000
165.000
92.000
4.000
39.000
54.000
28.000
51.000
17.000
12.000
14.000
65.000
63.000
72.000
68.000

III. Értékbecslés
A becsült érték meghatározásánál figyelemmel voltam a terület nagyságára, művelési ágára, átlagos aranykorona
értékére. Ezeket az adatokat vetettem össze a kifüggesztett adásvételekkel.
IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Önkormányzati Közös Hivatal Jegyzője megbízása alapján elvégeztem az értékesítésre kijelölt
2500 m2 alatti termőföldek becsült forgalmi értékének a meghatározását
Helyrajzi
szám
02724
02765/6
13444
13458
13485
13510
15060/3
8163
8652
9040
9186
02229/9

Becsült érték ( Ft )
6.000
165.000
150.000
140.000
105.000
110.000
42.000
687.000
126.000
240.000
165.000
92.000

02426/17
02819
0810/2
10078
14051
10074
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

4.000
39.000
54.000
28.000
51.000
17.000
12.000
14.000
65.000
63.000
72.000
68.000

Gyomaendrőd, 2013. május 9.
Csényi István

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Domszög Étterem előtt közterületen elvégzett felújítási munkák
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Domszög Kft. a Hídfő u. 2. szám előtti parkoló közterület használatára, vendéglátó-ipari előkert üzemeltetésére
engedélyt kért 2010. évben határozott időtartamban. Az engedély 2010. augusztus 31. napjával lejárt. A közterületfoglalás lejártát követően a vendéglátó-ipari kert egy része el lett bontva, az „Algida” felirattal ellátott bódé viszont
nem. A Domszög Kft. részére kiszámlázásra került a közterület – használat díja 2011. január hónapban a 2010.
szeptember-október-november és december hónapokra vonatkozóan. A Domszög Kft. vitatja a közterület-foglalásra
kiszámlázott 80.000,- Ft díjat, ezért azt nem fizette meg.
A Domszög Kft. saját költségén 2011. évben a Domszög Étterem előtt 92 m2 nagyságú területen cementkővel
burkolta le a járdát, továbbá a parkoló területéből 34 m2-t. A társaság a közterület burkolását balesetveszély,
csapadékvíz elvezetése és esztétikai okokra hivatkozva végezte el. Az elvégzett munkák értéke az aszfaltburkolat
felszedésével együtt 10 -12 ezer forint/m2 között változhat, amely a Gyomaszolg Ipari Park Kft. árai alapján lett
meghatározva. Az elvégzett munkák összértéke ennek megfelelően: 92 m2 x 10 – 12 ezer forint/m2 = 920 – 1.104
ezer forint között változhat.
A társaság kérése, hogy az elvégzett munkák értékéig kerüljenek beszámításra a lejárt közterület – használati díj
tartozások, illetve a továbbiakban kiszámlázásra kerülő közterület - használati díjak.
A társaság lejárt közterület – használati díj tartozása az előterjesztés időpontjában összesen: 100.117,- Ft. A lejárt
tartozás a Hídfő u. 2. szám előtti 2010. évi 80.000,- Ft, illetve 2012 - 2013. évi kiszámlázott közterület - használati
díjakból tevődik össze.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2012. évben kettő alkalommal ( április és május hónap ) tárgyalta az
ügyet, melynek részletei, előzményei a hivatkozott ülések anyagában megtaláhatók. A Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Elnökének javaslatára ismételten napirendre lett véve a Domszög
Kft. közterület - használat díj tartozása, illete az elvégzett munkák beszámítása.
A közterület burkolása nem tartozik az építési hatóság intézkedési körébe, kialakítása nem ellentétes Gyomaendrőd
Város Település Rendezési Tervével és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2002.(XI.25.) valamint a
9/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletekkel.
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. ( XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján a
közterület megóvását, gondozását az önkormányzat az ingatlantulajdonosokkal közreműködésvel látja el. A
Domszög Kft. álatal elvégzett burkolási munka nem ellentétes a rendelettel.
Amennyiben a T. Képviselő - testület a kérelemnek helyt ad, akkor a közterületen elvégzett burkolási munkák
beszámítása a lejárt közterület - használati díj tartozásba az alábbaik szerint történik.
A lejárt közterület - használati díj tartozás és a közterület burkolási munkák bruttó elszámolása úgy történik, hogy a
használatba adó az ellenőrzött burkolási munkák igazolt kiadásairól szóló bizonylatok összegének mértékéig azt
beszámítja a lejárt közterület - használati díj tartozásba a számviteli szabályoknak megfelelően.
A társaság által elvégzett munkákat értéke aktíválásra kerül a közterület építményre.
Az ügyben a másik megoldás: végrehajtási eljárást kell kezdeményezni a Domszög Kft.-vel szemben a lejárt
közterület - használati díj tartozás beszedése érdekében.
Az érintett közterületi ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezik, amelyek a
forgalomképtelen. A hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése
alapján a T. Képviselő – testület dönt.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az 1. döntési

javaslatban szereplő burkolási munkák igazolt kiadásairól szóló
bizonylatok "számlamásolatok és főkönyvi kivonat" kiegészítésével.

1. döntési javaslat
"Közterületen végzett munkák beszámítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Domszög Kft. kérelmének helyt ad. A Domszög Kft. által a 6280/1 hrsz.ú közterületen elvégeztetett igazolt járda és parkoló felújítási munkák költségeit beszámítja a lejárt közterület használati díj tartozásba az alábbiak szerint.
1. A lejárt közterület - használati díj tartozás, illetve a közterület burkolási munkák bruttó elszámolása úgy történik,
hogy a használatba adó az ellenőrzött burkolási munkák igazolt kiadásairól szóló bizonylatok ( számlamásolatok és
főkönyvi kivonat ) összegének mértékéig azt beszámítja a tartozásba a számviteli szabályoknak megfelelően.
2. A társaság által elvégzett munkákat értéke aktíválásra kerül a közterület építményre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Végrehajtási eljárás kezdeményezése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata végrehajtási eljárást kezdeményez a Domszög Kft. ( 5502 Gyomaendrőd,
Hídfő u. 2. ) ellen a lejárt közterület - használati díj tartozások beszedése érdekében.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István

83

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kiss Bálint utcai sebességcsökkentő borda kialakítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kis Bálint utcai lakosok kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, miszerint kérik, hogy az utcájukban a gépjármű
forgalom lassítása érdekében fekvőrendőr kerüljön kiépítésre.
A benyújtott kérelmet és a kérelmet támogatók listáját a csatolt melléklet tartalmazza.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
mellékletének III. fejezet 11.2 pontja alapján „A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az
úttest szintjének küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek,
útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok,
utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a járművek várakozására szolgáló útfelületek
kijelölése, illetve a járműforgalom számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az
eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást.
Útkereszteződésekben, nagyobb gyalogosforgalmat keltő létesítmények környezetében, továbbá járdák, gyalogvagy kerékpárutak átvezetésénél az úttest szintje megemelhető.”
Az előkészítés során két típusú sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kialakítására kaptunk ajánlatot. Az egyik az
úgynevezett épített, a másik az előregyártott.
Épített változat:
anyaga aszfalt, beton, térkő
magassága: 6-8 cm
szélessége: 0,9 m
hosszúsága 4 m
festett
Előregyártott:
Anyaga gumi, műanyag
Magassága: 4-6 cm
Szélessége: 30-40 cm
Hosszúsága: 4 m
Festett
A beérkezett ajánlatok alapján az épített változat telepítésének költsége 268.028 Ft +Áfa (bruttó 340.395 Ft), mely
magába foglalja az építést és a szükséges táblázást (sebességkorlátozó, bukkanó jelző tábla) és festést, míg az
előregyártott változat esetén a teljes költség bruttó 393.192 Ft.
Ajánlatadók:
épített változat: Gyomaszolg Kft.
előregyártott változat: Forgút Bt
Az ajánlatokból kiderül, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Gyomaszolg Kft nyújtotta be, mely az épített változatra
vonatkozik.
A beruházás finanszírozását a 2013. évi költségvetésben a kötvény terhére biztosított 20 millió forintos útfelújítási
keretösszegből lehet megoldani. Melyből a korábbi KT. döntések következtében még hozzávetőlegesen 500.000 Ft
összeg áll rendelkezésre.
A „Közúti forgalom csillapítása” tárgyú ÚT 2-1.207:2008 számú útügyi műszaki előírás sebességcsökkentő bordára
vonatkozó előírásai a következők:
„Ideiglenes megoldásként alkalmazható az íves keresztmetszeti kialakítású, sárga-fekete színezésű elemekből
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összeállított műanyag sebességcsökkentő küszöb.
A pályaszintemelésnél sokkal drasztikusabb megoldás a sebességcsökkentő küszöb kialakítása melyet elsősorban
üzemi területeken (telephelyeken, benzinkutaknál, parkolókban) létesítenek. Alkalmazása közúton nem javasolt,
kedvezőtlen hatásai miatt:
Legerőteljesebb hatást annál a sebességnél fejti ki, melyet alkalmazásával el szeretnénk érni (20-40 km/h)
A nagyobb áthaladási sebességet (50-60 km/h) választó autósok kevésbé érzékelik hatását, viszont jelentős
sérülést is okozhat a jármű futóművében és balesetveszélyes
A környezetre káros hatást fejt ki a zaj és rezgés miatt”
(A pályaszint emelés magassága 10 cm, hosszúsága 3-10 m.)
Kockázatelemzés:
Előnyök:
Fizikai lassításra kényszerítik a sofőröket
Nőhet a közlekedés biztonság
Hátrányok:
Nagyobb költségvetési kiadással jár
A szabálytalan autósok a padkán áthaladva kikerülik és sárfelhordás történik (pl.: Tompa M. utca)
A lassítás és gyorsítás nagyobb zajhatással jár, mint az egyenletes halladás
Folyamatos karbantartást igényel.
Kényelmetlenséget okoz az autósok és a kerékpárosok számára
Mivel a Kiss Bálint utcában jelenleg nincs semmilyen sebességkorlátozás, ezért köztes megoldásként szóba jöhet a
30 km/órás sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezése, melynek költséges 4 db tábla kihelyezése esetén bruttó
97.231 Ft.

20/1984. (XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló KM rendelet 2. §
(1) bek. (mely kimondja hogy, az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 33§ (1) bek. c
pontja alapján (mely kimondja hogy, a közút kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a
koncessziós szerződés alapján működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság,
illetőleg a 9/B. § (2) bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet) a helyi közutak
forgalmának szabályozása az Önkormányzat feladata.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kiss
Bálint utcai lakosok kérelmét ne támogassa..

1. döntési javaslat
"Sebességcsökkentő borda telepítésének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Kiss Bálint utcai lakosok sebességcsökkentő borda
telepítésére vonatkozó kérelmét, az épített változat kivitelezéséhez szükséges bruttó 340.395 Ft összegű forrást a
kötvény terhére elkülönített útfelújítási keretösszegből biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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2. döntési javaslat
"Sebességkorlátozás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kiss Bálint utcai forgalomcsillapítást 4 db 30 km/h -ás sebességkorlátozó
jelzőtábla kihelyezésével kívánja megoldani, a kivitelezéshez szükséges bruttó 97231 Ft összeget a kötvény terhére
elkülönített útfelújítási keretösszegből biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

József A. utcai lakosok kérelme
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A József Attila utca lakói kérelemmel fordultak Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez, hogy az utcában lévő
nagy nyárfák kivágását engedélyezze. Kérésüket azzal indokolták, hogy tavasszal és nyár elején a nyárfák pelyhei
beborítják az utcát és ezek a pelyhek allergiás tüneteket okoznak.
Az Önkormányzat megkereste Szelekovszky László természetvédelmi szakembert, hogy adjon ki szakvéleményt az
érintett nyárfák állapotáról. A kiadott szakvélemény alapján a nyárfák a korukhoz képest egészségesek, állapotuk
megfelelő. A fák virágpora nem okoz allergiát, a pehelyszórás kellemetlenségként jöhet szóba az érintett területen.
A fák jelenléte a településen városképjavító, ennek a fának nagy előnye, hogy várostűrő, ami a mai világban
értékelendő, valamint hosszú életű.
A kiadott szakvélemény alapján a fák megtartását javasolja Szelekovszky László.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a József Attila utcai
nyárfák vegetációs időszakon kívüli kivágását és más fafajjal történő
pótlását.

Döntési javaslat
"Kérelem elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a József Attila utcai nyárfák kivágását, továbbá utasítja a
Városüzemeltetési Osztályt a fák vegetációs időszakon kívüli kivágásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi Rendezvény Alapra benyújtott
támogatási igénye
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 8-án levélben kereste meg önkormányzatunkat azzal,
hogy a 2013. évi Rendezvény Alapból 100.000 forinttal támogassuk a 2013. július 6-án megrendezésre kerülő Békés
Megyei Roma Labdarúgó Tornát.
A kérelmezők leírták, hogy ehhez hasonló rendezvényt a Roma Nemzetiségi önkormányzat már az elmúlt évben is
rendezett, melyen több település is képviseltette magát. A kérelmezők támogatási igényüket azzal is indokolják,
hogy a gyomaendrődi nemzetiségi önkormányzatnak szűkösek az anyagi lehetőségei és így önerőből nem tudják a
rendezvényt megszervezni.
A Rendezvény Alapból az elmúlt ülésen már 4.200.000 forint felosztásra került. 200.000 ezer forint tartalék maradt.
A Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében megjelölt rendezvény társadalmilag hasznos célja
mellett azonban figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló forrás mértékére és az önkormányzat előtt álló egyéb
kiemelt jelentőségű elkötelezettségekre, így a nagyenyedi és schönecki testvérvárosi jubileumi rendezvényekre is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti információk alapján döntsön a támogatási igényről.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja, hogy 100.000 forint összeggel támogassa az önkormányzat a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényét. Felhívta egyúttal a kérelmező
figyelmét arra, hogy előretekintő tervezéssel az igényét még a Rendezvény Alap
felosztásáról szóló döntéshozatal előtt nyújtsa be.

Döntési javaslat
"Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi Rendezvény Alapra benyújtott támogatási igénye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
"Békés Megyei Labdarúgó Torna" elnevezésű rendezvényét 100.000 forinttal támogatja, melynek forrásául a 2013.
évi Rendezvény Alap tartalékát jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület beszámolója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság márciusi döntésének (63/2013. (III.19.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. Határozat) megfelelően
benyújtotta beszámolóját 2012. évi tevékenységéről és 2013. évi programtervéről.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a benyújtott beszámolót megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület által készített beszámolót az egyesület 2012. évi tevékenységéről és 2013. évi
programtervéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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GYÜSZ-TE
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület

5500 Gyomaendrőd Bocskai István u. 58/1
+36-30/967-2741
Adószám: 18395136-1-04
Számlaszám: 53200015-11082390

Beszámoló a GYÜSZ-TE (Gyomaendrőd Helyi
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetének) tevékenységéről

Készítette: Varga Dorottya
TDM menedzser

Gyomaendrőd
2013

BEVEZETÉS
A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület, mint a helyi TDM
szervezet 2012. január 7.-i újjáalakításának célja: Gyomaendrőd turisztikai desztinációjának
pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett
Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatával

karöltve

egy

megalapozott,

újszerű

marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami támogatások segítségével,
konzekvens

brand-építő

lépéseket

tartalmazó

tervezet

alapján

a

Gyomaendrődre

látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel
elérendő, hogy városunk és vidéke turisztikailag frekventált lehessen.

A GYÜSZ-TE bemutatása
Célkitűzések:
Gyomaendrőd turisztikai desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai
piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett az önkormányzattal karöltve egy megalapozott
újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami támogatások
segítségével, konzekvens ”brand” - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a
látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel
elérendő, hogy városunk és vidéke turisztikailag frekventált lehessen.
A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus
esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos
felhasználását, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban
részt vevők érdekei, elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre
részesülnek.
Fenntartja a kommunikációt az önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek,
civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében. Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi
forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi érdekeket előtérbe
helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a város
turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban érintett
gazdasági szereplők szakmai továbbképzése, oktatása.
Tagság:
2

Egyesületünk 2012. december 31.-ig 48 tagot számlált, köztük a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. 2013-ban 3 fő egyéni vállalkozó jelezte belépési szándékát, továbbá két
település: Mezőberény és Dévaványa Város Önkormányzata. Az Egyesület 2013. május 16.-i
Közgyűlésén Dévaványa és Mezőberény Város Önkormányzatai és turisztikai szereplői is
tagsági státuszt kapnak.
Területi lehatárolás tekintetében ez azt vetíti előre, hogy helyi TDM szervezetünk
tevékenységét kiterjesztjük városunk vonzáskörzetére, s egyfajta térségi szerveződést
generálunk, s vállaljuk annak szakmai koordinálását. A szomszédos Dévaványa település
TDM

szervezetbe

történő

bevonása

közigazgatási

szempontból

is

illeszkedik

Gyomaendrődhöz, ugyanis 2013-tól a járások felállításával mindketten a Gyomaendrődi
járáshoz tartozunk. Ekképpen a területfejlesztés vonatkozásában is jelentőséget nyer az
ugyanazon járáshoz tartozó településekkel történő együttműködés, ezért is indokolt az érintett
településekkel az aktív partnerségi viszony kialakítása és fenntartása.
Az egyesület tagságát tekintve a jövőben is a turizmusban közvetlenül és közvetve érintett
szereplők és szolgáltatók bevonását szorgalmazzuk. Célunk, hogy 100%-os növekedést érjünk
el, azaz mintegy 100 aktív tagot számláljunk.
A GYÜSZ-TE rendes tagja a Magyar TDM Szövetségnek, ami önkormányzati elven
működő szakmai önszerveződő, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A
hazai TDM szervezetek ernyőszervezete.

A GYÜSZ-TE feladatai:
Vizsgált intervallum: 2012. január 7.-től napjainkig
A GYÜSZ-TE a feladatait elsősorban a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás (2012. 02. 29.) alapján és önként vállalt turisztikai szakmai
célok megvalósítása értelmében végzi. Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az
Egyesület 2012. évtől működteti az Önkormányzat által használatba adott Tourinform
Irodát a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati szerződésben meghatározott követelmények
alapján, aminek nyitva tartása igazodik a mindenkori vendégforgalomhoz. A vendégforgalom
és az iroda nyitva tartása szinergiájának alapján egész évben a munkanapokon, a helyszínen
biztosítja a turisztikai információkhoz való jutás lehetőségét, e mellett szezonban (legalább a

3

3 legmagasabb vendégforgalmú hónapban) az információs iroda a munkanapok mellett nyitva
tart a szabadnapokon és az ünnepnapokon is.
Nyitva tartás szezonon kívül (szeptember 1. – május 31.):
• Hétköznap: 8.00-16.00
• Hétvégén: zárva
• Hétvégi rendezvény esetén: 9.00-17.00 vagy 9.00-13.00 (rendezvénytől függően)
Nyitva tartás szezon szezonban (június 1.-augusztus 31.):
• Hétköznap: 9.00-17.00
• Hétvégén: 9.00-13.00 és 15.00-19.00 között
A Tourinform iroda a Katona József Művelődési Központ épületében található. Lokalitását
tekintve frekventált helyen található, a Kner Nyomdával szemben, valamint a Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény (Városi Képtár) szomszédságában. Gyengeségként kiemelendő,
hogy közvetlenül nem közelíthető meg az utcáról, nem akadálymentesített, továbbá
nincs utcafronti ablaka sem. Az irodahelységnek kizárólag front – azaz a vendégeket
személyesen kiszolgáló területtel rendelkezik, tárgyalásra alkalmas, back office jellegű
helysége nincsen.
Az Egyesület 2012-es tevékenységei:
• Tourinform iroda vezetése, amiért egy személy felelt
• 2012-ben részt vettünk az Utazás Kiállításon
• 2012 márciusára előkészítette a TDM regisztrációhoz szükséges szakmai anyagot
• Saját

arculat

elkészítése

(grafikai

tervezés,

logó,

GYÜSZ-TE

táblarendszer, partnerkártya, stb.), arculati kézikönyv kidolgozásra került

(saját logó)

4

szolgáltatói

• Reklámdosszié (programok, tájékoztatók gyűjteménye)
• A város honlapján (www.gyomaendrod.hu) Turizmus aloldal gondozása, tartalommal
történő feltöltése, aktualizálása
• Pályázatfigyelés és –írás: DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz stratégiai koncepciót dolgozott ki, majd
elkészítette a „Lélekkel a Körösök mentén” c. pályázatot. Eredmény: forráshiány miatt
tartaléklistára került a pályázat.
• Hagyományőrző, helyi rendezvények rendezési joga és lebonyolítása – önkormányzati
támogatással, úgy, mint: XIV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, XIV. Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőző Verseny
• Saját rendezvény megszervezése és lebonyolítása – elsősorban saját erőből:
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny (egyidejűleg megkezdtük
monitoring tevékenységünket, vendégelégedettségi kérdőívet dolgoztunk ki és
terjesztettük a rendezvény látogatói körében)
• A Tourinform irodavezető mellett a szervezet 2012. szeptember 1.-től TDM
menedzsert alkalmaz, megbízási jogviszony keretében (jogviszony 2013. március 1.én változik – lsd. munkaszerződés)
• Pályázatfigyelés és –írás: A TDM menedzser szakmai részvételével a DAOP-2.1.3-12
kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és
turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című pályázatot benyújtottuk. (A
pályázat sikeres volt, támogatásra érdemesnek ítélték).
• Lakossági körben pályázat kiírása, ami szorgalmazza a desztináció szlogenjének
megalkotását (a nyertes szlogen: „Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”). Ezáltal a helyi
lakosság is bevonásra került, ami nélkülözhetetlen a TDM szervezetek működésében
• Lakossági körben pályázat kiírása, ami szorgalmazza a helyi termékek turisztikai célú
hasznosítását. Ez egyúttal a minőségbiztosítási rendszerünk előkapuja és hiánypótló
tevékenység is. Felhívás elnevezése: „Spájzoljuk be Gyomaendrőd kincseit!”. Célunk
az egészséges és gyomaendrődi termékek népszerűsítése és turisztikai célú
hasznosítása, a hagyományok újjáélesztése és nem utolsó sorban a helyi
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gazdaságfejlesztés (lásd: a turizmus multiplikátor hatása). A felhívás két alprogramja:
1. „Gyomaendrődi éléskamra” (akik helyben termelnek és készítenek valami
finomságot, valami gyomaendrődit, amit eddig még nem tártak nyilvánosság elé;
„gyomaendrődikumok”), 2. „Gyomaendrőd kincsei” (cél: gyomaendrődi ajándéktárgy
- szuvenírek kereskedelme és 2013-as szezonra való megszervezése)
• Felhívás a környező települések számára, az összefogás érdekében. Cél, hogy TDM
szervezetünk tagságát velük bővítsük. 2013. május 16-tól Mezőberény és Dévaványa
önkormányzatai tagok lesznek.
• Szakmai konferenciákon való részvétel (Gyenesdiás, Mór, Budapest)
• Összességében a 2012-es év a tapasztalatszerzés, az alapozás és a felkészülés éve volt
a GYÜSZ-TE számára
• Új együttműködések kialakítása a szakmán belül:
o Magyar TDM Szövetség (rendes tagság): A Nemzetgazdasági Minisztériumtól
kapott hivatalos TDM regisztrációt követően kértük tagfelvételünket a hazai
TDM szervezetek ernyőszervezetébe. 2012. szeptember 26-28. között a
gyenesdiási VIII. Országos TDM Konferencián mutatták be Egyesületünket,
mint hivatalos TDM Szövetség tagot.
o KÖRÖS

VOLÁN

Autóbusz-közlekedési

Zrt.:

Járatok

turisztikai

célú

hasznosítása kapcsán történő egyeztetések. Együttműködési ajánlat mindkét fél
részéről aláírva.
o Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága
o Magyar Turizmus Zrt. Romániai Külképviselete (online kampány)
o DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt.: Gyomaendrődön jelentős a vadállomány,
így a vadászturizmus jelenléte erős. A DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt.
mintegy 25 ezer hektár területen folytat szakszerű vadgazdálkodást. A Zrt.-vel
való kapcsolattartás a vadász- és az ökoturizmus kapcsán jelentős. Folyamatos
egyeztetés területén való fejlesztési lehetőségekről, mind termékfejlesztés,
mind marketing területén.
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o Körös-vidéki

Vízügyi

Igazgatóság:

közös

együttműködésünk

területei:

környezetvédelmi és vízügyi ismeretterjesztési tevékenységben való részvétel,
kölcsönös együttműködési programokban való részvétel a desztinációt érintő
fejlesztések, projektek tekintetében, a fenntartható fejlődés szempontjainak
való

megfelelésben

a

gyomaendrődi

TDM

szervezet

érvényesíti

a

környezetvédelmi és vízminőségi kárelhárítási feladatokkal kapcsolatos
teendőket, a KÖVIZIG szakértésének bevonásával. Mindkét fél részéről aláírt
együttműködés ajánlat.
o Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.: 2012. május 31-én sikeres pályázatokkal
zárult a Magyar TDM Szövetség regionális TDM koordinátori felhívása. A
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Komoróczki Alizt
választották az Észak- és Dél-Alföld regionális TDM koordinátorának. Az
együttműködés nélkülözhetetlen a szakmai egyeztetések és koordináció
tekintetében, továbbá, mint Békés megye első nyertes TDM projektgazdája, a
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. megfelelő referencia és egyfajta belső
tanulmányút helyszínéül is szolgál. A későbbiekben, a TDM következő, térségi
szintjén is kölcsönösen hatékony együttműködésre számítunk.
o Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete
(Pusztaottlaka TDM szervezet): A Dél-alföldi régióban kialakítandó térségi
TDM szervezetéhez nélkülözhetetlen a helyi szintű TDM szervezetek szakmai
együttműködése és egyeztetése. Ennek okán, és a jó gyakorlatok felkutatása
kapcsán felvettük a kapcsolatot Pusztaottlaka TDM szervezetével. Szervezetük
is a nyertes TDM pályázók között van.
GYÜSZ-TE pénzügyi gazdálkodása a 2012-es évben
Mellékletben a GYÜSZ-TE éves pénzügyi beszámolója
GYÜSZ-TE tevékenységei 2013-ban:
A 2013. évi gyomaendrődi turizmus feladataink egybe esnek a nyertes TDM pályázat
megvalósításával.
• 2013. január: TDM tagság körében felhívást tettünk közzé, hogy állandó (standard)
programokat szervezzünk a városba látogató turisták számára, ami által a növekvő
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élményszerűség mellett növelhető a turisták tartózkodási ideje is. (átlagos tartózkodási
idő az elmúlt három évben: 2011-ben 2,5 nap, 2010-ben 2,8 nap, 2009-ben 4,5 nap).
Főszezonra minden napra, hétfőtől vasárnapig állandó programokat biztosítunk a
turisták és látogatók részére. Kettős cél: élmény a gyomaendrődi vendégeknek, s TDM
tagok termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése.
• 2013. január 24.: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Ügynökség értesítése a támogatásra
ítélt TDM pályázatról (Elnyert támogatás: 37 240 120 Ft)
• 2013. február 22.: választmányi döntés személyi változásokról a támogatásra ítélt
TDM pályázatban vállalt kötelezettségek érdekében:
o 2013. március 1.-vel főállásban alkalmazásra kerül Varga Dorottya –TDM
menedzseri munkakörben. Alkalmazásának indoka szakmai és pályázati
megfelelés. Releváns turisztikai végzettséggel és ismeretekkel rendelkezik,
diplomái: okleveles közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon (Szolnoki
Főiskola, Szolnok, 2009), okleveles közgazdász turizmus-menedzsment
szakon (Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2011). 2011-től a Szent István
Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatója, kutatási
területe

a

TDM

(leendő

disszertációjának

címe:

TDM

szervezetek

hatékonyságvizsgálata).
o 2013. március 1.-vel, heti 20 órában alkalmazásra kerül Kovács Péterné
jelenlegi választmányi tagunk pályázati projektasszisztens munkakörben.
o 2013. március 20.-val megszűnik F Nagy Lajos munkaszerződése (ok:
pályázati és fenntartási feltételek)
• Városunk győztes turisztikai szlogenje elfogadásra került: „Gyomaendrőd, a Körösök
ölelése” címmel
• 2013. február 27.: TDM pályázat támogatási szerződés megkötése
• 2013. március 1.-vel megkezdődik a TDM pályázati projekt megvalósítása
• Új, speciális TDM szoftverrel integrált turisztikai portál létrehozása érdekében
ajánlatkérés és tárgyalások megkezdése webfejlesztő cégekkel. A web portál
kialakításának indokoltsága: utazási döntéseket pozitívan befolyásoló információk
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biztosítása, s legfőképpen online szállásfoglalási rendszer elérése. Ekképpen azon
szálláshelyek is foglalhatóvá válnak, amelyek nem regisztráltak szállásközvetítő
portálokon (Szerződéskötés 2013. áprilisban)
• A pályázat megvalósításával egyidejűleg megkezdődik a XV. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál megszervezése. Cél: a hangsúlyt a szakmaiságra
összpontosítani, s ezáltal a lehető legtöbb sajtkészítőt bevonni
• Minőség menedzsmenttel kapcsolatos tevékenység: a gyomaendrődi szolgáltatások
minőségét rendszeresen ellenőrizzük és minősítjük, az eredményeket nyilvánosságra
hozzuk, és javaslatokat teszünk az esetleges hibák kiküszöbölésére. Ehhez TDM
szervezetünk minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása folyamatban van.
• Márciusban

kiválasztásra

kerül

azon

webfejlesztő

cég,

aki

az

információszolgáltatásunkért felelős: nemcsak turisztikai honlap tekintetében, hanem a
projektünkben foglaltak alapján a touch info (kültéri információs kioszk) és a
smartphone applikáció kivitelezéséért.
• Márciusban együttműködési ajánlattal kerestük meg a Liget Fürdőt annak érdekében,
hogy a TDM tagok körében egy egységes, a fürdő aktív jelenlétével egyedi package-et
alakítsunk ki. Ezt megelőzően, egy rövid kutatás keretében feltártuk a fürdő meglévő
árpolitikáját, s az árdifferenciálás módszerével felvázoltuk elképzeléseinket. A város
legmagasabb kategóriájú szálláshelye, a Körös Szálloda jelentős kedvezményben
részesül a fürdőbelépőből. Cél, hogy a szállodában alkalmazott kedvezményrendszert
tartalmazó megállapodást kössünk a fürdővel.
• 2013. áprilisi Választmányi gyűlésünkön elfogadásra kerül Egyesületünk online
marketingterve, amit a későbbiekben részletesen is megismertetünk.
• 2013. áprilisban TDM szervezetünket célzó projekt keretében beszerzésre kerül az
Egyesület saját, 49 négyzetméteres mobilizálható színpadja, a kapcsolódó komplett
hang- és fénytechnikával. Ez a lépés mindenképpen hiánypótló.
• 2013. április 26-28.: lezajlik a XV. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, aminek
szakmaiságát jól példázza a sajtkészítő kiállítók számának megduplázása az elmúlt
évhez képest (28 kiállító). Az elmúlt évhez képest újdonság, hogy a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény tanulókat biztosított szakmai gyakorlatra, s a fesztivál látogatói
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körében kvantitatív felmérést végzett. Kérdőíves megkérdezés útján releváns és a
jövőre nézve építő visszajelzéseket kapunk mindazonáltal, hogy a kérdőív kitűnően
alkalmas a turisztikai adatbázisunk építésére, valamint a későbbiekben ismertetett edm kampányokra, ugyanis a kitöltők általában hozzájárulnak személyes adataik
(elsősorban elektronikus elérhetőségük) megadására. A fesztivál első két napján
pályázati marketing stratégiánk szerint saját szervezésű producerek kezdik meg
munkájukat annak érdekében, hogy Egyesületünk részére image filmhez új videókat
készítsenek.

TDM pályázat ismertetése: Az Európai Unió eddigi két költségvetési ciklusában az
alábbiakban ismertetett nyertes TDM pályázat az első és eddig egyetlen Gyomaendrődön,
aminek célja a turizmusfejlesztés.
•

Operatív program: DAOP – Dél-Alföldi Operatív Program

•

Felhívás száma: DAOP – 2.1.3-12

•

Téma: turizmusfejlesztés

•

Altéma: Turisztikai desztináció menedzsment

•

Kedvezményezett: GYÜSZ-TE

•

Projekt címe: Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet
fejlesztése

•

Projekt összköltsége: 43 811 907 Ft

•

Támogatás összege: 37 240 120 Ft

•

Támogatási arány: 85%

TDM pályázat indokoltsága: Az elnyert pályázat elsősorban a desztináció kommunikációs
tevékenységében jelent hiánypótlást, valamint a rendelkezésre álló összegek a gazdasági
fenntarthatóságot szolgálják. Eddig hiányzott a közös marketing, a naprakész adatok és az
átfogó kutatás és monitoring rendszer. További hiányosság, hogy a város nem rendelkezik eturisztikai rendszerrel. A jelenlegi városi irányítási mechanizmusban a kompetenciák
meghatározása, az összehangolt gondolkodási és cselekvési modell részben vagy egészben
hiányzik. A szolgáltatók is nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termékfejlesztésre, azonban
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a meglévő turisztikai értékek és termékek szolgáltatásainak komplex csomagban történő
értékesítése váratott magára, ami a belföldi turizmus fellendülését is megalapozta volna.
TDM pályázatban vállalt kötelezettségek, tevékenységek:
Termékfejlesztés/projektmenedzsment
• Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése (saját teljesítés)
• A desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés (saját teljesítés)
• 2013-2014-ben szervezett, a desztináció arculatát meghatározó, turisztikai vonzerővel
bíró rendezvények rendezése: XV. és XVI. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál

Turisztikai információs rendszerek működtetése
• Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek
• Turisztikai információs rendszerek vonatkozásában tervezzük a Smartphone
(okostelefon) applikációt, valamint egy darab kültéri kioszkot/információs tornyot,
érintőképernyős (ún. touchscreen) technológián alapuló interaktív információs pontot,
ami 24 órás információszolgáltatást biztosít a turisták számára. A terminálok
segítségével a vendégek azonnali információt kaphatnak a térség látnivalóiról,
eseményekről, hírekről, a szolgáltatókról és szabad kapacitásokról. A terminál
kiviteltől függően lehetőséget biztosíthat az azonnali foglalásra, vagy a szálláshelyek
közvetlen telefonon történő, ingyenes felhívására. Megvalósulása: 2013. 06. 15.
A turisták tájékozódását, de a helyiek informálódását is megkönnyítő információs torony
kerül elhelyezésre desztinációnk legfrekventáltabb helyén. A készülék segítségével a
Tourinform iroda nyitva tartási idején túl is lehetősége van Vendégeinknek gyomaendrődi
szálláshelyekről, éttermekről, aktuális helyi és környékbeli programjainkról tájékozódni.
Folyamatos kapcsolattartás/együttműködés
• A desztináció turisztikai szereplői részére TDM tematikájú szakmai rendezvények
szervezése: 2013. május 4.-én Dévaványa Város Önkormányzata társszervezésében a
GYÜSZ-TE bemutatkozott a „Sikeres gyakorlatok a turizmusban” c. konferencián
(meghívó a mellékletben)
11

Marketing tevékenység
Több mint 6 millió forintból marketingtevékenységet valósítunk meg, melynek célcsoportjai
a potenciális és visszatérő turisták, akik számára egyedi üzeneteket továbbítunk
Gyomaendrőd és a környékbeli települések turisztikai kapacitásáról. A mai, digitális kor
követelményeinek megfelelően online hirdetésekre, közösségi marketing aktivitásokra,
keresőmarketingre, keresőoptimalizálásra fókuszálunk. Az internetes és digitális kampányok
jellemzője a kreativitás, a hatékonyság, valamint a mérhetőség, ezáltal követhető az is, hogy a
kampánnyal

elért

célcsoport

milyen

jegyekkel

bír.

Statisztikailag

alátámasztható,

kimutathatók az eredmények. Ez indokolja azt is, hogy erre a részprojektre állítottuk be a
legmagasabb költséget marketingtevékenységünkben. Csekély összeget a nyomtatott
kiadványokra is fordítunk: imázs kiadványt és térkép leporellót és tematikus kiadványokat
fogunk készíteni. A marketinget érintő részprojektek a későbbiekben kerül bemutatásra.
Szemléletformálás, oktatás és képzés
• 2013 őszén pályázatírói és projektmenedzsment képzések a TDM munkaszervezetben
dolgozók részére (2 fő képzése)
• 2013-2014 évben környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás a
desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek,
motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát előtérbe helyező
tájékoztató projektelemek stb.): helyiek bevonásával, aktivitásával, valamint rendezett
településkép érdekében
• TDM szervezet működésével kapcsolatos jó gyakorlatok feldolgozása, bemutatása
Monitoring
• 2013-2014 évben: a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési
tevékenységek (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat)
• 2013-2014 évben vendégelégedettség-kutatás: A visszajelzések beépítése a desztináció
kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek
fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez). A kérdőívek segítségével adatbázis is
építhető
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Megjegyzendő, hogy a visszacsatolásokat nemcsak a vendégektől, hanem meglévő TDM
tagjainktól is várjuk. Ennek érdekében tagi elégedettségi kérdőívben vizsgáljuk azt is, mit
gondolnak egyesületünk munkájáról, és milyen elvárásokat támasztanak irányunkba. Ennek
kinyilvánítására természetesen fórumot is biztosítunk: a Közgyűlésen, valamint a
Választmányi üléseken.
Az információk forrásai:
• Primer adatforrások, amelynek kétféle irányból eredhetnek:
o Vendégektől kapott információk (források: szálláshelyen és szolgáltatóknál
elhelyezett

kérdőívek,

vendégkönyv

bejegyzések,

közösségi

oldalak

bejegyzései)
o TDM tagoktól, szolgáltatóktól begyűjtött információk: kérdőív, fórumok
o Nem TDM tagoktól
• Szekunder adatforrások:
o Központi Statisztikai Hivatal, EUROSTAT, Magyar TDM Szövetség, Magyar
Turizmus Zrt., tanácsadó cégek, egyéb kutatások, turisztikai szervezetek
Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés
A desztinációban a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb
fejlesztések.
Ennél a feladatcsoportnál az információnyújtást összekötjük az aktív turizmussal, azon belül
is a kerékpáros turizmussal. A pályázatban olyan betonalapra épített és díszburkolaton
található vandálbiztos ülőpadokat kívánunk elhelyezni, amelyek kerékpártárolóval vannak
egybeépítve, s mellette egy információs tábla található (7 db). A környezeti fenntarthatóságot
oly módon tartjuk szem előtt, hogy napelemes esővédővel és LED világítással szereljük fel a
táblákat. A táblákon Gyomaendrőd nevezetes épületeinek történetét és invitatív bemutatását
terveztük, illetve információs táblát helyezünk el a vasút állomásnál. A komplett padokat 7
helyen kívánjuk kiépíteni.
Rendezvény infrastruktúra és eszközbeszerzés: megvalósítottunk egy rendezvényszínpad
beszerzését, kiegészítő hang- és fénytechnikával. A színpad beszerzése költséges, azonban a
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bérbeadásából származó jövedelem hozzájárul szervezetünk pénzügyi fenntartásához. Helyi
viszonylatban hosszú távon költséghatékonyság tapasztalható, ugyanis a gyomaendrődi
rendezvények alkalmával a saját erőforrásaink állnak rendelkezésre, ezáltal csökkenthetők
azok a kiadások, amik eddig a rendezvényszínpad bérléséből fakadtak. Hosszú távon a
rentabilitást a környező, megyei, régiós vagy akár messzebbi településektől is várjuk, akik
részére bérleti díj ellenében rendelkezésükre bocsátjuk a színpadot. Előzetes kutatási
tevékenységünkhöz hozzá tartozik, hogy felkeressük a potenciális partnereket, akik részére a
bérbeadás biztosítható.
TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés: a projekt
megvalósítása során beszerzendő irodai szoftver. Cél az iroda megfelelő működtetése,
feladatainak hatékony ellátása (Microsoft Windows 7 operációs rendszer, Microsoft Office
2010 irodai szoftvercsomag, Eset NOD 32 vírusirtó program, Adobe Photoshop képkezelő
szoftver).

Kommunikációs stratégia
Cél: új, saját turisztikai honlap készítése (megvalósulása: 2013. 06. 20-ig)
Tekintettel arra, hogy minden digitális marketing kommunikációnk alapja egy mai kor
igényeinek kialakított és folyamatosan aktualizált turisztikai honlap, ezért elsősorban a
honlappal kapcsolatban szükségszerű kutatásokat végezni, és kijelölni az irányokat.
Weboldal tervezés részei:
1. Stratégiai tervezés – kutatások
2. Design és grafikai költségek
3. Programozás – webtechnológia + egyidejűleg optimalizálás a felhasználói élmény
fokozása érdekében. Ez az alábbiakat tartalmazza: tartalom („tartalom a király”),
navigáció tervezés, technikai optimalizálás, landing page tervezés.
A weboldal kapcsán felmerülő egyéb költségek: webanalitika elemzések (Google Analytics),
karbantartás,

frissítés,

bővítés,

monitoring;

(kampánytervezés).
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online

csatornák

és

kampányok

Megfelelő turisztikai portál ismérvei:
• logikusan felépített, felhasználóbarát
• hangsúly az átlátható felületeken és navigáción (azaz nem az fontos, ami a
fejlesztőnek tetszik, hanem a látogató szempontjából kell megközelíteni: mit keres?
hogyan keres?)
• jól strukturált,
• invitatív, informatív, élményeket közvetít (megjelenik arculatunk, üzenetünk, a város
turisztikai vezérmondata, mottója, szlogenje, design elemek)
• beépített foglalási modullal/motorral ellátott (az első azonban a desztinációról alkotott
pozitív imázs kialakítása. A turista először célterületet választ, nem szállást, ezért az
online szállásfoglalás lehetősége fontos kiegészítő elem)
• legfontosabb a nyitólap, ami a honlap központi része (nemcsak azért, mert ide jut
először a látogató, de keresések során a kezdőlapra tér vissza)
• honlap optimalizálás – keresőoptimalizálás (SEO = Search Engine Optimalization).
Nem elég létrehozni a honlapot, fontos, hogy egy adott weboldal minél jobb helyezést
érjen el az internetes találatok listájában. Általában normál (vagy organikus)
találatoknak azokat a keresők által kilistázott találatokat nevezzük, amelyeket
pénzfizetéssel senki nem befolyásolt, csupán a keresőmotorok belső logikája alapján
kerültek a találati lista adott helyére. (A Google-listák fizetett linkjei, hirdetései tehát
nem tartoznak ide.)
• keresőbarát
• összefoglalva, amitől jónak nevezhető egy turisztikai portál: tartalom, használhatóság,
műszaki megoldások
• PR-érték (ún. PageRank): a honlap Google keresési listabeli rangját adja meg, aminek
értékelése egy nullától tízes skáláig értékelhető.

Bármely weboldal sikeressége abban áll, hogy segíti az üzleti célok megvalósulását.
Turisztikai portálunk esetében ez azt jelenti, hogy növeljük a Gyomaendrődre látogató
turistaforgalmat, még pedig azáltal, hogy közvetlenül a honlapon foglalja le szállását és/akár a
programokat is, amiken tartózkodási ideje alatt fog részt venni. A turista utazásának tervezése
már a turista otthonából, a számítógépe előtt megtörténik. A honlap nélkülözhetetlen platform
városunk / desztinációnk népszerűsítése érdekében.
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A sikeresség továbbá abban rejlik, hogy integráltan működik együtt a többi marketing
aktivitással (pl. közösségi marketing – Facebook, online kampányok – Google AdWords,
banner kampányok, video megosztó portálokkal stb.). Végül a mérhetőség, ami nemcsak
visszacsatolás

weboldalunkról

és

látogatottságáról,

hanem

proaktívan

előreviszi

tevékenységünket. Láthatóvá válik például, hogy milyen demográfiai ismérvekkel keresnek rá
weboldalunkra, így a célcsoport-analízist is megfelelően támogatja.
A fentiek szellemében a GYÜSZ-TE új turisztikai portált kíván kialakítani, amely online és
digitális marketing aktivitásaink alapját jelenti. (Megvalósulása: 2013. 06. 20.-ig)
Az új weboldallal a GYÜSZ-TE az alábbi marketing célokat tűzi ki:
• Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció ismertségének növelése
• Turistaforgalom és a turista bevételek növelése
• Brandépítés – pozicionálás
• Új termék, szolgáltatás bevezetése
• Részesedés növelése a turisztikai piacon
• A honlapba integrált foglalási motorral célunk a saját direkt értékesítési csatorna
arányának növelése a teljes értékesítési hálózaton belül

Digitális és online marketing kommunikációs kampány a TDM projekt
megvalósítási időszakára, azaz 2013. március 1. – 2014. december 31. között
I. Marketingstratégia
II. Videokészítés
III. Arculat és kreatív tervezés
IV. Zöld marketing megoldások
Digitális és online marketing költsége:

5 686 300 Ft

Imázs kiadványok, térkép, leporello:

507 000 Ft

Marketing tevékenység összköltsége:

6 193 300 Ft
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Online médiakampány Romániában:
A Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága 1 + 1 kampányához
csatlakozva online promócióra (banner kampány) terveztünk be bruttó 500.000 Ft-ot. A
kampány lényege, hogy ugyanennyi összeggel egészíti ki a nemzeti marketingért felelős
szervezet. Tervezett kezdés: 2013. május – június. A külföldi küldőpiacainkra való tekintettel
elsődlegesen a román vendégkört célozzuk meg jelen kampánnyal.
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„Tervezett, fejlesztés alatt álló standard programok:”

Standard programajánló Gyomaendrődön
2013. nyár
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
Sárkányhajózás

Tészta hétfő a Körös
Szállodában és Étteremben
Időtartam: 14.00 – 17.00 között
50%-os kedvezmény az Á la
carte étlapon szereplő tészta
ételekre és pizzákra
/Utolsó rendelés felvétel 16:45/
Kapcsolattartó: Tímár Barbara 06
20 225 5852
Természeti élménytúra a Peresi
holtágon
Időtartam: 18.00 – 21.00
Előre egyeztetett időpontban
Minimum létszám: 2 fő
(Ár: létszámtól függően,)
kapcsolattartó: Nagyné Perjési
Anikó T: 30/5253367
Éjszakai túra - bátorságpróba
21.30 – tól (egy-másfél óra)
Ingyenes, akár gyermekeknek

Sárkányhajózás

Gyomai szabad strand
Időpontok:
17.00 – 18.00 között, akár
egyénileg (nincs min. létszám)
Felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt
Öltözet: sportos, szabadidőruha
Ár: 500 Ft / fő / 1 óra
Előre egyeztetett időpontban
Minimum létszám: 12 fő
(Ár: létszámtól függően)
Kapcsolattartó: Tímár Imre

Őshonos állatok a pusztán
(szürkemarhák, juhok)

Nagylaposi Birkacsárda
Időtartam: 15.00 – 16.00
Jó idő esetén
Kapcsolattartó: Csákvári Kata
Természeti élménytúra a Peresi
holtágon
Időtartam: 18.00 – 21.00

Helyszín: Gyomai szabad strand
Időpontok:
17.00 – 18.00 között akár
egyénileg (nincs minimum
létszám)
Felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt
Öltözet: sportos, szabadidőruha
Ár: 500 Ft / fő / 1 óra
Előre egyeztetett időpontban
Minimum létszám: 12 fő
(Ár: létszámtól függően)
Kapcsolattartó: Tímár Imre
Kertmozi
21.00 órától

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Ökojátszóház
(természetismereti, ügyességi
játékok)
Helyszín: Szabad strand
Időtartam: 09.00 – 11.00
Kapcsolattartó: Oláh Rita

„Körös körút vízitúra”
Időtartamok:
9.00 – 12.00
16.00 – 18.00

Magyarbiliárd-oktatás

Tárlatvezetés a Kondorosi
Csárdában
Rózsa Sándor történetének
bemutatása
Időtartam: 15.00 – 16.00
Ingyenes
Minimum létszám: 8 fő
Kapcsolattartó: Tímár Barbara 06
20 225 5852
Lovas sétakocsikázás
Időtartam: 16.00 – 17.00

Lovas sétakocsikázás
Időtartam: 14.00 – 15.00

Helyszín: Körös Étterem
Időtartam: 14.00 – 17.00
Kapcsolattartó:
Tímár András
06 30 90 34 076

Kürtöskalács-sütés faszénen
Bemutató, kóstoló, kézműves
foglalkozás
Időtartam:
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

---------------------------------------Hétfőtől péntekig:

Zöld kreatív műhely
Időtartam:
17:00 – 19:00
Apolló Mozi – Pódium Kávézó
Kapcsolattartó: Oláh Rita

Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 1820.
Min. 15 fő együttes jelentkezése
esetén
Belépődíjak:
Teljes ár - 200 Ft/fő
Kedvezményes - 100 Ft/fő

Természeti élménytúra a Peresi
holtágon
Időtartam: 18.00 – 21.00
Kertmozi
21.00 órától
Kertmozi
21.00 órától
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Kner Nyomdaipari Múzeum
5500 Gyomaendrőd, Kossuth
Lajos utca 16. sz.
Telefon: (66) 887-424, (66) 581640
Fax: (66) 887-445
E-mail:
knerrmuzeum@gyomaikner.hu
Belépődíjak:
Teljes ár - 700 Ft/fő
Kedvezményes - 350 Ft/fő

Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény
(Városi Képtár)
5500 Gyomaendrőd, Kossuth
út 11.
Telefon: (66) 282-067, (70)
418-7133
E-mail:
keptar@gyomaendrod.hu,
Nyitva tartás: I.1-V.31., IX.112.31.: H, Sze, P 13-18, K, Cs
8-12

További javaslatok:
• Torony-túra (templom)
• Gyomai tájház
• Peresen lévő régi szivattyúház Peresi Holtág Múzeum látogatása
Javaslom olyan programok felvételét, amik a turisták aktív közreműködését igénylik, amikkel
biztosítjuk élményszerzésüket. Például egy tájház látogatása során interaktív elemekkel lehet
színesíteni, vagy bevonjuk őket a kürtőskalács-sütésbe.

2013. évi költségtervezet

Bevétel:

Gyomaendrődi Önkormányzati támogatás:
Gyomaendrődi rendezvény támogatás
Mezőberény, Dévaványa Önkormányzat támogatás
Pályázati támogatás
Tagi kölcsön pályázati önerőhöz
Tagdíjak
Egyéb bevételek gazdasági tevékenységből
Összesen:

Kiadás:

Pályázati megvalósítás
Pályázati önerő
Működési költség
Gazdasági tevékenység, áruvásárlás
Személyi jellegű kiadás
Összesen:

4 000 000 Ft
2 850 000 Ft
3 000 000 Ft
30 719 184 Ft
1 320 000 Ft
900 000 Ft
2 500 000 Ft
45 289 184 Ft
30 719 184 Ft
5 421 000 Ft
3 747 000 Ft
1 084 0000 Ft
4 318 000 Ft
45 289 184 Ft

Kérem a fenti GYÜSZ-TE tevékenységéről készített beszámoló elfogadását.

Gyomaendrőd, 2013-05-09

Pájer Sándor
elnök
Mellékletek:
- pénzügyi beszámoló
- együttműködési megállapodás
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Adószáma

A vállalkozás megnevezése: GYÜSZ-TE Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
A vállalkozás címe, telefonszáma: 5500 Gyomaendrıd, Bocskai út 58/1.

2012. 12. 31. záró

Egyszerősített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Gyomaendrıd, 2012.03.16
P.H.

a vállakozás vezetıje
(képviselıje)
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GYÜSZ-TE 2012.12.31
Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)
adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2+4+6)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

2.sorból: immat.javak értékhelyesbítése

4.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

5.

4.sorból : Tárgyi eszköz értékhelyesbítése

6.

III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

7.

6.sorból: Befektetett pénzügyi eszk.értékhely.

8.

B. Forgóeszközök (9-12 sorok)

9.

I. KÉSZLETEK

10. II. KÖVETELÉSEK

0

0

77

1 034

16

15

61

1 019

77

1 034

11. III. ÉRTÉKPAPÍROK
12. IV. PÉNZESZKÖZÖK
13. C.Aktív idıbeli elhatárolások

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Gyomaendrıd, 2012.03.16
P.H.

a vállakozás vezetıje
(képviselıje)
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Adószáma

GYÜSZ-TE 2012. 12. 31
Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)
adatok e Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

15. D. Saját tıke (16+20+21+22+23+24.sor)

Elızı év

Elızı év(ek)
módosításai

Tárgyév

c

d

e

-7

773

-131

-7

124

780

84

261

84

261

77

1 034

16. I. INDULÓ TİKE
17. II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
18. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
19. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL
21. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BİL
23. E. Céltartalékok
24. F. Kötelezettségek (27+28.sorok)
25. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
27. G. Passzív idıbeli elhatárolások

28.

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+25+26+29.sor)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Gyomaendrıd, 2012.03.16
P.H.

a vállakozás vezetıje
(képviselıje)
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Adószáma

GYÜSZ-TE 2012.12.31
Egyszerősített éves beszámoló
"A"

EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok e Ft-ban

Sorszá
m

Elızı év
A tétel megnevezése

a

1.
2.
3.

4.
5.

6.
A.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B.
C.
I.
D.
E.

b

Értékesítés nettó árbevétele
Aktívált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebbıl:
- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati
= egyéb
Pénzügyi mőveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
ebbıl:
- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati
= egyéb
Tagdíjak
ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4+5+6)
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (7+8+9+10+11+12)
ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (A-B)
Adófizetési kötelezettség
Jóváhagyott osztalék
TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-I-D)

Tárgyév

Alaptevékenység

Vállalkozásitevékenység

Összesen

Alaptevékenység

Vállalkozásitevékenység

c

d

e

c

d

79
111

50
1

132
323
183

0

16

199
124

124

0

79 5 020
0
111 7 646
0
0
0
0
0 7 240
406
50
6
1
0
0
0
0
0
0
0
132
492
323 13 164
183 9 661
0 2 709
0
14
16
0
0
199 12 384
124
780

124

Összesen

e

0

5 020
0
7 646
0
0
0
0
7 240
406
6
0
0
0
0
0
0
0
492
13 164
9 661
2 709
0
14
0
0
12 384
780

780

780

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Gyomaendrıd, 2012.03.16
P.H.

a vállakozás vezetıje
(képviselıje)

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2013. évi szúnyoggyérítés előkészítéséről és megindításáról
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010-es évtől kezdődően a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott,
hogy Gyomaendrőd folytatja le a szúnyoggyérítésre vonatkozó pályáztatási eljárást, és minden település külön köt
szerződést. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke 2013. évben sem érte el a közbeszerzési
értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 4 lehetséges pályázótól
kért árajánlatot. Lakitelek a pályáztatási eljárás elején jelezte, hogy ebben az évben nem kíván részt venni az
eljárásban és nem kívánja igénybe venni a szúnyoggyérítési szolgáltatást. Az idei évben a pályáztatási eljárás
nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett.
Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel megkötött szerződés részét
képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2013-ban kezelt területeket ha-ban, szúnyoggyérítés
módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát.
Önkormányzat
neve
Békésszentandrás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Köröstarcsa
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

Biológiai kezelések (ha)
Légi Alka- Földi Alka(ha)
lom
(ha)
lom
296
1-3
0
0
0
0
2
1-2
0
0
4,5
1-3
282
1-3
11
1-3
33
1-3
4
1-3
0
0
0
0
35
1-3
0
0
50
1-3
0
0
0
0
13
1-3
236
1-3
0
0
932
34,5

Összesen
(ha)
296
2
4,5
293
37
0
35
50
13
236
966,5

Kémiai kezelések (ha)
Légi
Alka- Földi
(ha)
lom
234
1-5
150
300
1-5
300
170
1-5
150
620
1-5
410
130
1-5
150
90
1-3
110
550
1-5
300
1100
1-5
100
420
1-3
200
430
1-5
230
4044
2100

Összesen
Alka-lom (ha)
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-3
1-5
1-5
1-3
1-5

384
600
320
1030
280
200
850
1200
620
660
6144

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja a táblázatban
(szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek a kezelések ellenértékét az Önkormányzat által kiállított számla
alapján a szerződésben rögzítettek szerint térítik meg.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a kezelések
hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolását csak abban
az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta.
A 2012-es évvel ellentétben a 2013-as évben több szúnyogra lehet számítani. A Körösökön levonult árhullám
következtében nagyon sok volt a vízzel borított terület és ehhez párosult még a két hétig tartó 30˙C körüli
hőmérséklet. A hirtelen jött melegedés hatására a szúnyogok fejlődése felgyorsult. A melegedéssel párhuzamosan
azonnal tapasztalható volt a szúnyogok aktivitása. A települések területén jelentős szúnyogszaporulat volt/van az
elmúlt időszak időjárásának következtében.
Az árhullám levonulása után még 3 hétig nagyon sok a szúnyog.
A Körös-völgyi települések területén, az első légi és földi kémiai gyérítésre 2013. május 2-án került sor, melynek
hatékonysága átlagosan 86%-os lett. Az elvégzett szúnyoggyérítés jelentős mértékben csökkentette a szúnyogok
számát, de ez csak ideiglenes állapot. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a kevésbé szúnyogos állapot a
szúnyoggyérítés elvégzésétől kb. 3-4 napig volt tartható, utána számítani kell a szúnyogok ismételt tömeges
megjelenésével. Annak érdekében, hogy elviselhető szinten lehessen tartani a szúnyoghelyzetet 10-14 napon belül
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el kell végezni a következő légi és földi kémiai szúnyoggyérítést.
Hosszabb távon (idei szezon) legalább 5, de inkább 6 szúnyoggyérítésre lesz szükség annak érdekében, hogy
bizonyos mértékig kezelhető legyen a szúnyoghelyzet.
A 2013. évre a magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás felosztását a következő
táblázat tartalmazza.
A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
Település
Békésszentandrás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Köröstarcsa
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

Támogatás megosztása
tény. (Ft)
334.715.296.320.159.730.651.220.156.040.98.445.435.620.615.290.311.580.441.040.3.500.000.-

2013-ban a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től magasabb összegű
támogatást kapott 2012. évhez képest, 3,5 millió Ft-ot. A megállapodásban a Zrt. kikötötte, hogy az irtás
hatékonyságának el kell érni a 80%-ot, illetve a védekezések módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését szakértőnek
kell ellenőrizni.
A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva, valamint a szakértői
díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. évi szúnyoggyérítés előkészítéséről és megindításáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Varjú Judit
Hivatali felelős: Pardi László
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35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója és
gazdasági helyzete
Mile Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját a Társaság könyvelője elkészítette. A 2012
évi mérleg főösszeg 4 815 000 Ft, a mérleg szerinti eredmény (–) 1 161 000 Ft (veszteség) A beszámoló
elfogadásának és közzétételének végső határideje 2013. május 31.
Jelen beszámoló a tényadatokra alapul, azonban a gazdasági társaság tagjaként a következmények számbavétele
céljából szükséges a mellékletben foglalt korábbi adatok áttekintése és értékelése.
Önkormányzatunk 290/2010.(VIII.5.) Gye. Kt. határozatában 1 638 000 Ft értékig kézfizető kezességet vállalt. Célja
a Regionális Finanszírozó Zrt.-vel 18 000 000 Ft-os támogatás-megelőlegező hitel megkötése lett volna, melyet a Kft
a működtetés biztosítása érdekében tervezett felvenni. A hitel felvétel meghiúsult, mivel a tagok többsége nem járult
hozzá a kézfizető kezességhez, így ez a kötelezettség önkormányzatunkat sem terheli.
A mellékletben bemutatásra kerülnek 2010 - 2013 évek pénzügyi, gazdasági eredményei, az ügyvezető váltás,
annak átvezetése, megtett intézkedések, beszámolók, az ügyvezető lemondása.
2013 május 14-én Mezőberényben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési közhasznú Egyesület (akinek az Akciócsoport
Kft az eszközeit térítésmentesen használatra átadta) ülésén az Akciócsoport tagjai részt vesznek (mivel nagyrészt
tagjai az Egyesületnek). Ott azt tervezik elérni, hogy a határozatképesség fennállása esetén tartanak egy taggyűlést,
ahol a tagok a Kft. saját felszámolásának elindításáról dönthetnek. (mivel a Kft. taggyűlése ezidáig nem döntött a
felszámolásról).
- Gazdasági társaság csak gazdasági társasággá alakulhat át.
- Az Akciócsoport Kft. felvállalt feladatait az Egyesület ellátja.
- „A Kft. Tevékenységét a működési költségek fedezetére a vonatkozó rendeletekben foglaltak szerint kapott
támogatásból finanszírozza, melynek lehívása utólag történik. Ezen tevékenység 2012. április 30. napjával
megszűnt, a Társaság azóta tevékenységet nem folytat.” (kiegészítő melléklet II. alapján)
- A felszámolásnak is lesznek költségei, melyet a tagoknak közösen kell vállalni.
Az interneten hozzáférhető tárolt Cégkivonat alapján a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának megbízatása 2013.
06. 05-én megszűnik. Forrás: ecegjegyzek.hu Cégjegyzékszám: 04-09-008291
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak áttekintésére.

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

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a A Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját
elfogadja. A 2012 évi mérleg főösszeg 4 815 000 Ft, a mérleg szerinti eredmény (–) 1 161 000 Ft (veszteség)

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.

2011. évi
Közhasznúsági jelentése

Békéscsaba, 2012. május

Mihaleczné Kovács Mária
cégvezető
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

I.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény
előírásai alapján, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó
szabályait figyelembe véve állította össze 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A mérleg
főösszege 8 739 ezer Ft, a saját tőke – 1 698 ezer Ft.
II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2011. évben a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához összesen 34 285
ezer Ft támogatást számolt el, melynek forrása:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Vállalkozások

34 035 ezer Ft
250 ezer Ft

III. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft saját tőkéje 2011 december 31-én – 1 698 ezer Ft. A
Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat, a kapott támogatások összegét a
közhasznú működés érdekében felhasználja, így vagyona számottevő mértékben nem változik. A
támogatási rendszer utófinanszírozó jellege miatt jelentős nagyságrendű a fizetett kamat és a
bankköltség, melyet egyéb forrásból kell finanszírozni. Ezt az elmúlt évekhez hasonlóan 2011 évben
sem sikerült teljes mértékben kigazdálkodni, ennek következtében a cég elvesztette saját tőkéjét.
IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
2011. évben cél szerinti juttatás nem történt.

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE
A Társaság 2011. évben 34 035 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült, melyet az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságával kötött együttműködési megállapodás
alapján, a működési költségek fedezetére kapott.
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
VI. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Társaság a vezető tisztségviselők részére 2011 évben 5 278 ezer Ft kifizetést teljesített,
melyből 4 908 ezer Ft bér és tiszteletdíj, 76 ezer Ft költségtérítés, 294 ezer Ft adóköteles
természetbeni juttatás volt.
VII. A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

VII.1. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tevékenységi köre, a működését
szabályozó dokumentumok
VII.1.1. A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft fő tevékenysége
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (közhasznú főtevékenység)

VII.1.2. Közhasznú tevékenységi körök
M.n.s. egyéb oktatás
PR, kommunikáció
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kemping szolgáltatás
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbe adás, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

VII.1.3. A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. megalakulásának célja
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megalakulásának, a Társasági Szerződés
elfogadásának célja, hogy a Tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.),
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII.29.) FVM
rendelet rendelkezései szerinti helyi akciócsoport/helyi vidékfejlesztési közösség működtetését
biztosítsák.

VII.2. A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. működését szabályozó
dokumentumok


2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról, valamint a hatályos jogszabályok



2007. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről
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A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. Társasági Szerződése, Szervezeti és
Működési Szabályzata és mellékletei

VII.3. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mint Leader Helyi Akciócsoport
VII.3.1. A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft., mint LEADER Helyi
Akciócsoport működését szabályozó dokumentumok


1698/2005/EK Európai Tanácsi rendelet



1974/2006/EK Európai Bizottsági rendelet



1975/2006/EK Európai Bizottsági rendelet



1290/2005/EK Európai Tanácsi rendelet



885/2006/EK Európai Tanácsi rendelet


2007. évi XVII. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos
egyes kérdésekről

147/2007. (XII.4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos
egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi
közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos
egyes kérdésekről


54/2011. (VI.10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről


141/2008. (X.30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER
helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott
támogatás részletes feltételeiről

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Körösök
Völgye Akciócsoport Non Profit Kft., mint LEADER Helyi Akciócsoport között létrejött
Együttműködési Megállapodás

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Körösök Völgye Akciócsoport Non
Profit Kft. között létrejött Megállapodások
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LEADER Helyi Akciócsoportokra vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösségekre és
döntéshozó testületükre, Helyi Bíráló Bizottságukra, munkaszervezetükre vonatkozó
eljárásrendek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és az Irányító Hatóság kapcsolódó
közleményei

VII.3.2. A Körösök Völgye Akciócsoport, mint LEADER Helyi Akciócsoport által
ellátandó feladatok
A III.1. pontban felsorolt dokumentumok alapján a Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft.,
mint LEADER Helyi Akciócsoport, ill. annak Munkaszervezete 2011-ben az alábbi tevékenységeket
látta el.
 A „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia (HVS) előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelése;


Irodahelyiség fenntartása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása;

 A HVS megvalósítását támogató szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítése,
meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálása;
 A HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében
való részvétel;


Tájékoztatási és információs tevékenység ellátása;



Projekt-előkészítés;



Segítségnyújtás a projektgazdáknak a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában;



A benyújtandó kérelmek rögzítése az ügyfélkapun;

 Az értékelési feladatok ellátása érdekében a pontozási jegyzőkönyv kiállítása, a projektek HVShez való illeszkedésének vizsgálata;


Rendszeresen aktualizált weboldal működtetése;

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal létrejött Megállapodásokban létrejött feladatok
ellátása – 2009. október 1-től az ÚMVP III. tengely szerinti nem horizontális intézkedések, valamint a
LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában,
értékelésében való közreműködés (továbbiakban: delegált feladatok);
 Önként vállalt feladatok (rendezvényeken, konferenciákon, képzéseken, kiállításokon való
részvétel, illetve azok szervezése, tanulmányút szervezése, ismeretterjesztő – kulturális – turisztikai
kiadványok, ajánlások készítése, szakmai – tudományos tevékenység, projektmenedzsment);


Az Irányító Hatóság által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
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VII.3.2.1. Információs és tájékoztatási tevékenység
A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. Munkaszervezete (továbbiakban: Munkaszervezet)
az 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. szám alatti Irodájában látta el ügyfélszolgálati
tevékenységét, az alábbi rend szerint:






Hétfő: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 18. 00 (18 óra után telefonos egyeztetés alapján)
Péntek: 8.00 – 16.00

A munkaszervezet az 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. szám alatt alirodát működtetett, az alábbi
ügyfélfogadási rend szerint (az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik):






Hétfő: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16. 00
Péntek: 8.00 – 16.00

A tájékoztatási és információs tevékenység keretében az ügyfelek részére segítséget nyújtott az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely (A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikációja) nem horizontális intézkedései, valamint a IV. tengely (LEADER) intézkedései
keretében benyújtható támogatási és kifizetési kérelmek és pályázatok előkészítésében,
összeállításában, elektronikus felületen történő benyújtásában, a projektek megvalósításának nyomon
követésében.
Mindezek mellett igény szerint az Európai Unió társfinanszírozásában, vagy nemzeti támogatásból
megvalósuló operatív programokkal, normatív támogatásokkal kapcsolatosan is nyújtott tájékoztatást,
tanácsadást.
A vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálaton túl több más
kommunikációs csatornán keresztül juttatta el az ügyfelek, érdeklődők részére.
A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. (továbbiakban: Akciócsoport) saját, rendszeresen
aktualizált weboldalt üzemeltetett, mely a www.korosokvolgye.hu címen elérhető.
A Békés Megyei Hírlap és az akciócsoporthoz tartozó települések helyi lapjai, a térség weboldalai
folyamatosan hírt adtak az Akciócsoportot érintő aktualitásokról.
A KÖRÖS – KÖRÜL című hírlevél
tájékoztatást adjon a vidékfejlesztési
kapcsolatosan, bemutassa a már elért
megvalósulás előtt álló terveket, s hogy
megismerésére.

havonta jelentkezett. A hírlevél célja, hogy rendszeres
források felhasználásával, a technikai tudnivalókkal
eredményeket, folyamatban lévő beruházásokat, a még
teret biztosítson települések, helyi közösségek, programok
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A Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (továbbiakban:
VM VKSZI) illetékes munkatársaival történő kapcsolattartásnak köszönhetően az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) www.umvp.eu címen elérhető hivatalos weboldalán
rendszeresen jelentek meg az Akciócsoportot érintő hírek, beszámolók, illetve az Akciócsoport
településeinek önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai szervezésében megvalósuló
rendezvények, események.
A Munkaszervezet a térség vállalkozásai, civil szervezetei és önkormányzatai képviselői részére az
egyes támogatási jogcímek, pályázati források megjelenése előtt számos alkalommal szervezett
tájékoztató fórumot, illetve meghívásra részt vett több szakmai egyeztetésen.
Az Akciócsoport 2011-ben az alábbi időpontokban és helyszíneken tartott tájékoztatót:


2011. január 27. – Békéscsaba (Téma: Civil szervezetek fejlesztési lehetőségei)



2011. február 17. – Szarvas (Téma: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata)



2011. március 2. - Békésszentandrás (Téma: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata,
civil szervezetek fejlesztési lehetőségei)



2011. március 2. – Kondoros (Téma: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata)



2011. március 3. – Mezőberény (Téma: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata)



2011. március 24. – Szarvas (Téma: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata)



2011. május 10. – Békéscsaba (Téma: Civil házak és együttműködés)



2011. június 23. – Kétsoprony (Téma: támogatási lehetőségek)



2011. augusztus 23. – Szarvas (Téma: LEADER Pályázati felhívás 2011)



2011. augusztus 25. – Mezőberény (Téma: LEADER Pályázati felhívás 2011)



2011. augusztus 30. – Gyomaendrőd (Téma: LEADER Pályázati felhívás 2011)



2011. szeptember 1. – Békéscsaba (Téma: LEADER Pályázati felhívás 2011)



2011. november 16. – Békéscsaba (Téma: projekt végrehajtás és kifizetési kérelem benyújtás)



2011. november 24. – Békéscsaba (Téma: kistelepülések fejlesztési lehetőségei)

A tájékoztató fórumok mellett az Akciócsoport az ÚMVP és a Kft. „Sokszínű társadalom, sokszínű
természet a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) keretében
elérhető támogatások népszerűsítését is szolgáló, nagyszámú érdeklődőt vonzó eseményeken is
megjelent. E rendezvényeken a hasznos információkon túl a térség helyi termékeit, turisztikai
látványosságait is megismertette az érdeklődőkkel.


2011. július 30. – Kondoros, IX. Kistérségi Civil Napok és Civil Találkozó

7

KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu


2011. szeptember 28. - október 2. – Budapest (Hungexpo), Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK)



2011. október 28 – 31. – Békéscsaba, Csabai Kolbászfesztivál – Vidék Sátra

VII.3.2.2. HVS megvalósítása
A HVS keretében elsőként az ÚMVP III. tengely nem horizontális intézkedéseire volt lehetőség
támogatási kérelmeket benyújtani, 2008. október 18. és 2009. január 12. között.
A fenti időszakban a 4 jogcímre 36 db kérelem érkezett, összesen 892 011 508 Ft támogatás igénnyel.
A támogatott projektek száma 23, a megítélt összes támogatás összege 500 390 475 Ft, ebből a HVS
forrásaiból finanszírozott összeg 480 653 318 Ft. (A különbözet fellebbezést követő
kötelezettségvállalás miatt az ÚMVP tartalékalapból finanszírozott.)
Az ÚMVP III. tengely nem horizontális intézkedéseire második körben 2009. november 16. és 2009.
december 21. között nyílt lehetőség kérelmek benyújtására, a támogatási döntéseket 2011. májusban
kapták kézhez az érintettek.
A 2009. november 16. – 2009. december 21. között beérkezett kérelmek jogcímenkénti darabszámát és
támogatásigényét az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím

Beérkezett kérelmek
száma (db)

Beérkezett
kérelmek
támogatásigénye
(Ft)

Mikro vállalkozás létrehozása és fejlesztése

6

137 537 951

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

9

185 272 693

Vidéki örökség megőrzése

1

18 436 764

Falumegújítás-és fejlesztés

4

36 916 461

Összesen

20

378 163 869
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A támogatott kérelmek darabszámát és a megítélt támogatás összegét jogcímenkénti bontásban az
alábbi táblázat mutatja be.

Jogcím

Támogatott kérelmek
száma (db)

Támogatott
kérelmekre
megítélt forrás (Ft)

Mikro vállalkozás létrehozása és fejlesztése

4

59 299 891

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

6

132 577 641

Vidéki örökség megőrzése

1

17 623 830

Falumegújítás-és fejlesztés

3

34 190 527

Összesen

14

243 691 889

Az ÚMVP IV. tengelye, egyben a HVS LEADER Terve keretében rendelkezésre álló forrásokra
először 2009. október 1. és 2009. november 16. között volt lehetőség pályázatok benyújtására. A fenti
időszakban 5 jogcímre (közösségi célú fejlesztés, vállalkozás alapú fejlesztés, képzés, rendezvény,
térségen belüli szakmai együttműködés) 25 db kérelem érkezett, összesen 109 046 676 Ft támogatás
igénnyel. A támogatott projektek száma 15, a megítélt összes támogatás összege 96 375 620 Ft.
Az ÚMVP IV. (LEADER) tengely jogcímeire második körben 2011. szeptember 30. – november 15.
és november 29. – december 5. között nyújthattak be támogatási kérelmet azon ügyfelek, akik
legkésőbb 2011. szeptember 29-ig projekt javaslatot nyújtottak be az Akciócsoport Helyi Bíráló
Bizottságához, s a Bizottság a javaslatot támogatta.
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A jogcímenként beérkezett és támogatott projekt javaslatok számát és támogatásigényét az alábbi
táblázat mutatja be.

Jogcím

Benyújtott
projekt adatlapok
száma (db)

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

Támogatott projekt
adatlapok száma (db)

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

Közösségi célú fejlesztés

21

136 992 500

20

129 992 500

Vállalkozás alapú
fejlesztés

17

212 094 988

15

183 094 988

Térségen belüli szakmai
együttműködés

3

57 699 000

3

57 699 000

Képzés

5

10 570 000

5

10 570 000

Rendezvény

5

5 000 000

5

5 000 000

Összesen

51

422 356 488

48

386 356 488

A jogcímenként benyújtott támogatási kérelmek számát és támogatásigényét az alábbi táblázat mutatja
be.

Jogcím

Benyújtott
kérelmek száma
(db)

Igényelt támogatás
összege (Ft)

Közösségi célú fejlesztés

18

114 158 284

Vállalkozás alapú
fejlesztés

8

85 923 478

Térségen belüli szakmai
együttműködés

2

45 248 313

Képzés

5

10 970 000

Rendezvény

3

3 000 000

Összesen

36

259 300 075
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A 2011-ben lezárult (döntéssel lezárt) támogatási kérelem/pályázat benyújtási időszakokat követően a
HVS keretében rendelkezésre álló források megoszlását a Jelentés 4. sz. melléklete tartalmazza. A
táblázatban az ÚMVP IH 98/2011. (VII.28.) számú közleménye alapján megítélt fejlesztési forrás
kiegészítés is szerepel.
A HVS keretében támogatottak névsora az Akciócsoport www.korosokvolgye.hu címen elérhető
weboldala „Dokumentumtár” menüpontjában megismerhető.

VII.3.2.3. HVS felülvizsgálata
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 6/2011. (II.4.) számú
közleményében a LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák ismételt felülvizsgálatáról rendelkezett,
a végrehajtás során elért eredmények, valamint az országban és a világban zajló társadalmi és
gazdasági folyamatok okán.
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagsága által megválasztott 18 fős tervezői csoport az
Irányító Hatósági közleményben foglaltak szerint elvégezte a „Sokszínű természet, sokszínű
társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia általános és részletes
felülvizsgálatát, a helyzetelemzés és az elfogadott projektötletek alapján a LEADER tengelyben
felírható 10 célterület részletes kidolgozását. A felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. teljes tagságának gyűlése 2011. május 19-én jóváhagyta.
A felülvizsgálat során 3 taggyűlésre, 6 tervezői csoportülésre és 3 lakossági tájékoztató fórumra került
sor, a térségi szereplők 37 db új projekt ötletet nyújtottak be.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2008 augusztusa óta végbement gazdaságitársadalmi változások a térség fejlődési irányaiban, a környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatokban
nem okoztak változást, a korábbi negatív trendek azonban egyértelműen felgyorsultak. A
munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok és az elvándorlás tekintetében a probléma akuttá vált.
A térség erősségeire és lehetőségeire alapozott kitörési pontok ugyanakkor továbbra is az agrárium és
a turizmus fejlesztése, valamint a megújuló és bioenergia hasznosítás lehetnek. A Stratégia korábbi
forrásallokációja is ezen intézkedési célrendszert tükrözi, így jelentősebb átrendeződés a fejlesztési
jogcímek között nem indokolt.
A végrehajtás eddigi eredményeinek vizsgálata ugyanakkor rávilágított, a támogatások
hatékonyságának növelése és ezzel összefüggésben a partnerség alapú végrehajtási módok elterjedése
érdekében szükséges a kizárólag vagy legalábbis részben helyi erőforrásokra alapozott intézkedések
megvalósítására fókuszálni, s ezzel egy időben jelentősen növelni az Akciócsoport projektgeneráló,
térségfejlesztő, hálózatépítő, ösztönző szerepét.
Mindezek révén szükséges volt a Stratégia integrált, terület specifikus jellegének erősítése. Ennek
jegyében a stratégiai dokumentum struktúrája jelentősen egyszerűsödött, a korábbi 4 fő prioritást és az
azokhoz rendelt 21 intézkedést valamint több mint 70 megoldási javaslatot 6 fő célkitűzés és az
azokhoz sorolt 19 intézkedés váltotta fel.

11

KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
A felülvizsgált helyi Vidékfejlesztési Stratégia a www.korosokvolgye.hu weboldal „Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia” menüpontjából letölthető.

VII.3.2.4. Felkészítőkön, képzéseken, konferenciákon, szakmai egyeztetéseken való részvétel
A munkaszervezet munkatársai rendszeresen részt vettek az ÚMVP IH, az MVH, valamint a VM
VKSZI által szervezett képzéseken, tájékoztatókon, a képzésekhez kapcsolódó kötelező vizsgákon,
valamint minden olyan szakmai egyeztetésen, fórumon, melyek a HVS megvalósításához, az
ügyfélszolgálati tevékenység hatékonyabbá tételéhez hozzájárulnak.
A munkaszervezet tagjai az elmúlt egy év során az alábbi időpontokban és helyszíneken vettek részt
képzéseken, szakmai rendezvényeken:


2011. január 6. – Békéscsaba, Régiós HACS értekezlet



2011. január 12. – Budapest, CIVILKOMP Konferencia



2011. január 24. – Budapest, Európa 2020 Stratégia vitája



2011. január 28. – Medgyesegyháza, I. Nemzetközi Dinnyefórum



2011. február 16. – Szarvas, Nemzetközi együttműködések – tréning



2011. február 22. – Deszk, Régiós HACS értekezlet



2011. március 7-8. – Szarvas, Kommunikációs és marketing képzés és tréning



2011. március 28. – Budapest, HVS felülvizsgálat Országos képzés



2011. április 14. – Szarvas, 2011 az önkéntesség Európai éve konferencia



2011. április 15. – Budapest, LEADER Pályázati felhívás 2011 célterületeinek véglegesítése –
egyeztetés



2011. április 27. – Baja, Régiós HACS értekezlet



2011. augusztus 25. – Kecskemét, Régiós HACS értekezlet



2011. szeptember 19. – Mórahalom, Régiós HACS értekezlet



2011. szeptember 27. – Szeged, MVH képzés



2011. október 20. – Mezőkovácsháza, Régiós HACS értekezlet



2011. november 10. – Szeged, MVH képzés



2011. december 6. – Makó, Régiós HACS értekezlet



2011. december 20. – Szeged, MVH Képzés
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Debreceni Lajos ügyvezető, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring
Bizottságának LEADER Helyi Akciócsoportok által delegált tagja, valamint a Naturama Szövetség
tagja, e fórumokon is folyamatosan képviselte az Akciócsoportok érdekeit.
VII.3.2.5. Együttműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
Az Akciócsoport és az MVH között létrejövő egyes Megállapodások értelmében a két szervezet között
folyamatos, jó együttműködés alakult ki.
Az Akciócsoport és az MVH között 2009. szeptember 21. napján létrejött Megállapodás értelmében az
ÚMVP III. tengely nem horizontális intézkedései valamint a IV. tengely intézkedései végrehajtásának
kérelemkezelési feladatait (meghatározott mértékben és feltételekkel) átruházott feladatot ellátó
szervként az Akciócsoport látta el.
A támogatási és kifizetési kérelmek/pályázatok tekintetében az Akciócsoport feladatai:


az összes irat érkeztetése, iktatása, rögzítése, szkennelése, aktásítása



a kérelmek adminisztratív ellenőrzése és értékelése, mintavételes felülvizsgálata



a kérelmekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (felfüggesztés, vis maior,
visszamondás, lemondás, módosítások, jogutódlás stb.)



határozatok, végzések hitelesítése és postázása



előzetes rangsorállítás a döntéshozó testület részére, majd a döntés értelmében az előzetes
rangsorok felterjesztése az ÚMVP IH részére.

E feladatok ellátására az ÚMVP IH és az MVH előírásai szerint az Akciócsoport az 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/7. szám alatt a megfelelő informatikai és biztonságtechnikai háttérrel rendelkező
irodát tartott fenn.
VII.3.2.6. Szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készíttetése
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának fő prioritásai
között szerepel a környezeti, természeti és kulturális értékek fejlesztése, valamint a térség más szakmai
szervezeteivel történő kapcsolattartás, a közös ügyekben való együttműködés, egymás munkájának
segítése. Ennek érdekében a dokumentum több intézkedést és azok megvalósítására számos megoldási
javaslatot fogalmaz meg. E prioritás szorosan kapcsolódik a Stratégia leghangsúlyosabb eleméhez, a
helyi turizmus fejlesztéséhez is.
Az Akciócsoport a vele majdnem azonos területi lehatárolású és azonos célokért dolgozó Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület vidékfejlesztési törekvéseit és működését, a hivatalos "Natúrpark" cím
elnyerését, végső soron a Körösök Völgye térsége fenntartható fejlesztését megalapozó programterv
kidolgozása céljából megbízást adott egy szakmai tanulmány elkészítésére
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A tanulmány címe: A KÖRÖSÖK VIDÉKE FENNTARTHATÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSE, A Körösök
Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció
A tanulmányt az Akciócsoport Taggyűlése 2011. március 16-i ülésén elfogadta.
Az elkészült szakmai anyag az Akciócsoport www.korosokvolgye.hu címen elérhető weboldalának
„Dokumentumtár” menüpontjából letölthető.

VII.3.2.7. Egyéb feladatok
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében végzett tevékenységek részeként az
Akciócsoport a térségben fiatalok részvételével megalakult LEADER TEAM megkeresése nyomán
2011-ben koordinációs és kommunikációs feladatokat látott el a „Fiatalok kialakítják saját szabad
területüket” címet viselő, kilenc települési önkormányzat és a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület,
mint gesztor szervezet együttműködése nyomán alakult pályázati konzorcium szakmai segítése
céljából. A projekt keretében kilenc településen kerülhet sor külső közösségi terek kialakítására 20122013-ban.
2011. október 20-22. között az észak - magyarországi Abaúj LEADER Egyesület 40 fős delegációja
három napos tanulmányutat tett a térségben, melynek célja az AVOP LEADER+
és az EMVA LEADER Programok keretében megvalósított mintaértékű projektek megismerése, jó
gyakorlatok átvétele, de különösen a „Körösök Lágy Ölén” című öko-turisztikai túraútvonal- és
hálózat kialakításának folyamatába történő bepillantás volt.
Az Akciócsoport 2011 októberében pályázatot nyújtott be a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a
LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi kapcsolatépítését segítő előkészítő látogatások
támogatása c. pályázati felhívásra. A pályázat kedvező elbírálása esetén az Akciócsoport 3 fős
delegációja több más akciócsoport küldötteivel együtt egy spanyolországi helyi termék védjegy
bevezetése témájú tanulmányút előkészítése érdekében 3 napos előkészítő látogatást tett (2012) a
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado LEADER Akciócsoportnál.
A Kft. vállalkozási tevékenysége keretében PR és marketingtevékenységek végzését rendszeresen
vállalta.
VII.3.2.8. A munkaszervezet titkári feladatai
A munkaszervezet ellátott minden, a Kft., ill. annak munkaszervezeti irodája/titkársági irodája
működtetéséhez szükséges tevékenységet:




Feladatellátáshoz szükséges humán infrastruktúra biztosítása, irányítása;
Feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása;
Irodavezetés: ügyiratok kezelése, levelezés lebonyolítása, tagokkal, partnerekkel, ügyfelekkel
történő kapcsolattartás (külső és belső kommunikáció), dokumentálás, szerződések kezelése,
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aktualizálása, Taggyűlés és Felügyelő Bizottság részére titkári feladatok ellátása, a meghozott
döntések végrehajtása, támogatási kérelmek és kapcsolódó anyagok dokumentálása,
ügyintézése, monitoringja, adatszolgáltatás;
A Kft. tevékenységeihez igazodó programok kidolgozása és lebonyolítása, a HVS
megvalósításával összefüggő adminisztrációs, koordinációs és kommunikációs feladatok
ellátása, programok kidolgozása és megvalósítása;
Tájékoztatókon, fórumokon, szakmai találkozókon, továbbképzéseken, a térség gazdaságitársadalmi eseményein való részvétel;
Működéshez szükséges pénzügyi háttér megteremtése, pénzforgalom nyomon követése és
kezelése.

A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. Taggyűlése az alábbi időpontokban és helyszíneken
ülésezett:













2011. január 11. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről, 2011. évi költségvetés – tervezet megvitatása és elfogadása, a Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása)
2011. március 16. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának áttekintése és elfogadása,
FEB 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, „A körösök vidéke
fenntartható térségfejlesztése” c. tanulmány elfogadása, EMVA Vidéki örökség jogcím
támogatási rangsorok felállítása)
2011. április 20. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről, döntés egyes EMVA jogcímek támogatási rangsorainak felállításáról és a
minimum ponthatár megállapításáról)
2011. május 16. – Békéscsaba (téma: a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló
határozat kiegészítése)
2011. május 30. – Békéscsaba (téma: 2010. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági
jelentés megvitatása és elfogadása, 2011. évi pótköltségvetés megvitatása, EMVA Turisztikai
tevékenységek megőrzése jogcím előzetes rangsorainak felállítása és a minimum ponthatár
megállapítása)
2011. június 9. – Békéscsaba (téma: 2011. pótköltségvetés megvitatása és elfogadása,
tájékoztatás a Társaság saját tőke mértékének emelésére vonatkozó jogi és pénzügyi
lehetőségekről)
2011. augusztus 9. – Békéscsaba (téma: beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről; a Helyi Bíráló Bizottság megválasztása)

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. üzletrész résztulajdonosainak éves gyűlésére 2011.
december 8-án került sor Békéscsabán.

VII.3.2.9. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. munkáját felügyelő szervek
Az Akciócsoport működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
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Az Akciócsoport III.2. pontban részletezett feladatokkal összefüggésben végzett tevékenységét az
ÚMVP IH az általa meghatározott, kéthavi, 2011. áprilistól háromhavi időtartamra vonatkozó
munkaterv alapján készülő munkatervi beszámolók alapján ellenőrzi.
Az Akciócsoport 2011-ben összesen 6 db, a működési támogatásigénylés alapját képező munkatervi
beszámolót nyújtott be az Irányító Hatóságnak az alábbiak szerint:
Beszámolási időszak (év,
hónap, nap)

Munkatervi beszámoló
benyújtásának időpontja (év,
hónap, nap)

Irányító Hatóság és MVH
által kiállított Teljesítési
Igazolás (%)

2010. december 1. – 2011.
január 31.

2011. február 5.

100

2011. február 1. – 2011.
március 31.

2011. április 5.

100

2011. április 1. – 2011. május
31.

2011. június 5.

100

2011. június 1. – 30.

2011. július 5.

100

2011. július 1. – 2011.
szeptember 30.

2011. október 5.

100

2011. október 30. – 2011.
december 31.

2011. december 31.

100

VII.3.2.10. Az Akciócsoport Társasági Szerződésének módosítása
2011. évben nem került sor a Társasági Szerződés módosítására.
VII.3.2.11. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. gazdálkodása
Az Akciócsoport 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Taggyűlés
2011. május 30-i ülésén hozott 025/2011. (V.30.) sz. határozatával – 1 218 ezer Ft mérleg szerinti
eredménnyel és 15 334 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadta. (A Közhasznúsági jelentés az
Akciócsoport www.korosokvolgye.hu címen elérhető weboldalának „Dokumentumtár” menüpontjából
letölthető.)
A – 1 218 Ft veszteség okán a Társaság saját tőkéje a Gt. által előírt mérték alá csökkent. A saját tőke
helyzet rendezésére három törvényi lehetőség állt nyitva.
1) Kötelező pótbefizetés elrendelése a jegyzett tőke összegét figyelembe véve. Ez esetben először a
társasági szerződést a pótbefizetések tekintetében lett volna szükséges módosítani, ennek megtörténtét
követően pedig a Taggyűlésnek határoznia kellett volna az egyes üzletrészekre eső pótbefizetések
összegéről, és teljesítéséről. A társaság jegyzett tőkéje 1.500.000.-Ft, így ahhoz, hogy a kft. pénzügyi
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körülményei megfeleljenek a Gt. rendelkezéseinek, összesen legalább 298.000.-Ft befizetésére lett
volna szükség, ami üzletrészenként mintegy 20.000.-Ft összegű pótbefizetés teljesítését jelentené.
2) Törzstőke leszállítása. Ez esetben a társasági szerződést először szintén a pótbefizetések
tekintetében lett volna szükséges módosítani, majd határozni kellett volna a törzstőke – veszteség
miatt történő – leszállításáról a Gt. meghatározta minimális összegre (500.000.-Ft). Ezt követően a
törzstőke tényleges összegét pótbefizetés teljesítésével fel kellett volna emelni legalább a fenti
összegre. A társasági szerződés kétszeri módosítása ugyanakkor, különös tekintettel a tőkeleszállításra,
az eljárási díjak és költségtérítések révén több mint 100.000.-Ft többletkiadást rótt volna a társaságra,
ezen felül az üzletrészek számát ötre kellett volna csökkenteni, hiszen az egyes üzletrészek értéke el
kell, hogy érje a 100.000.-Ft-ot. Ennek megfelelően a teljes tagságnak újra meg kellett volna
választania üzletrészenként egy közös képviselőt, ami a körülmények ismeretében adminisztratív
szempontból jelentős problémákkal járt volna.
A megoldási javaslatok közös jellemzője, hogy az üzletrészek által befizetett összegeket vissza kellett
volna fizetni, amennyiben az igénybe vételükhöz szükséges körülmények már nem állnak fenn.
3) Tagok által nyújtott egyéb befizetés. Tekintettel arra, hogy a Gt. a gazdasági társaság részére
biztosítja a jogot, hogy a tőke pótlásáról „más módon” gondoskodjék, a tagok által a társaságnak
érvényes szerződés alapján nyújtható anyagi juttatás vehető igénybe. Ilyen jellegű befizetést több tag
is kezdeményezhet, összegét a szerződő felek határozzák meg.
A Taggyűlés a saját tőke rendezése céljából a 3) megoldási javaslat végrehajtására adott megbízást.
A Taggyűlés 2011. január 11-i ülésén elfogadta az Akciócsoport 2011. évi költségvetését, 2011. június
9-én a Vidékfejlesztési Miniszter 36/2011. (V.12.) rendelete miatt szükségessé váló pótköltségvetését,
melyek a Tájékoztató 5. sz. mellékletét képezik.
A 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletet módosító 36/2011. (V.12.) VM rendelet értelmében a Körösök
Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására rendelkezésre álló forrás 2011-től
84 003 415 Ft, ebből 2011-ben felhasználható 33 601 366 Ft, mely összeg 24 211 956 Ft-tal kevesebb
a 2011-es költségvetés januári elfogadásakor jogszabály alapján garantált összeggel.
Az Akciócsoport a működési támogatás előfinanszírozására 2010. július 27-én az UniCredit Bank Zrtvel kötött szerződést, 15 000 000 Ft rulírozó hitelkeret biztosítására. 2011. április 29-én a
hitelszerződést 2011. október 31-ig, 2011. október 28-án 2012. április 30-ig meghosszabbították, ez
utóbbi esetben 11 500 000 Ft hitelkeret mértékig, úgy, hogy az utolsó hitel lehívás legkésőbbi
időpontja 2011. december 30. napja volt.
Az Akciócsoport rendelkezésére álló működési költség terhére az Irányító Hatóság által kiállított
Teljesítési Igazolások alapján a munkaszervezet 2010. november 1. és 2011. november 30. között
összesen 9 db kifizetési kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád
Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltségére az alábbiak szerint:
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Jóváhagyott
támogatás
kifizetésének
időpontja (év, hó,
nap)

Elszámolási
időszak (év,
hó, nap)

Kérelem benyújtásának
időpontja (év, hó, nap)

Kérelem alapján
igényelt
támogatás (Ft)

MVH által
jóváhagyott
támogatásigényl
és (Ft)

2010.
december 1. –
2011. január
31.

2011. február 25.

7294615

7257112

2011. április 21.

2011. február
1. – 2011.
március 31.

2011. április 29.

6 601 825

6 429 115

2011. június 21.

2011. május
1. – 30.

2011. június 28.

1 418 536

1 418 536

2011. július 18.

2011. április
1. – 2011.
július 30.

2011. július 29.

8 497 678

8 489 597

2011. október 24.

2011. július 131.

2011. augusztus 15.

1 289 332

1 289 332

2011. október 10.
2011. november 14.
és

2011.
augusztus 131.

2011. szeptember 15.

2011. július 1.
– 2011.
szeptember
30.

2011. október 28.

4 647 273

4 639 298

2011. december 22.

2011. október
1-31.

2011. november 16.

1 393 536

1 393 536

2011. december 15.

2011.
november 1 30.

2011. december 29.

1 394 536

1 394 536

2011. január 30.

2011. október
1. – december
31.

2012. január 31.

4 493 779

4 491 571

2012. április 26.

1 469 257

1 469 257

2011. december 1.

2011-ben az MVH által jóváhagyott támogatási összegből 3 084 305 Ft-ot fordított előlegtörlesztésre.
A Társaság a 2009. decemberben felvett 8 731 225 Ft előleggel 2011. december 29-én elszámolt.
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VIII. A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI
TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE
A Társaság tevékenységének kereteit elsősorban a LEADER Program biztosította és jelölte ki, különös
tekintettel működésének szervezeti rendszerére, jogi, pénzügyi és egyéb kapcsolataira/viszonyaira és
finanszírozására. A Program nemzeti szinten történő végrehajtásáért és felügyeletéért felelős Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési Minisztérium) 2010
nyarán a hazai LEADER mozgalom átalakítását tűzte ki célul a rendszer hatékonyabbá tétele
érdekében. A folyamat részeként megjelent, többször módosított 54/2011. (VI.10.) VM rendelet 2. §
(1) bekezdése alapján 2012. április 30-át követően LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) címmel
kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület nyerheti el. (A címvisszavonás eredeti
időpontja 2011. december 31. volt.)
Ugyanezen rendelet értelmében a nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező
gazdasági társaság a fenti időpontig saját területén új HACS-ot szervezhetett, amely egyesületi
formában a meghatározott feltételek betartása esetén jogosulttá válik a LEADER HACS címre,
amennyiben az új HACS a korábbi LEADER HACS címmel rendelkező szervezetnek az e címhez
kapcsolódó összes feladatát, jogát és kötelezettségét átvállalja.
A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései értelmében gazdasági társaság egyesületté
alakulására, illetőleg egyesület-jogutóddal történő megszűnésére nincs lehetőség, így kizárólag új
egyesület megalapítása révén volt biztosítható a térség LEADER Helyi Akciócsoporttal történő
lefedése.
Tekintettel a vidékfejlesztési források felhasználását európai szinten szabályozó azon irányelvre –
mely szerint a LEADER HACS által nem lefedett területeken az ÚMVP LEADER keretében
megvalósítandó intézkedés nem indítható el, illetve hogy az ÚMVP III. tengely LEADER HACS-okon
keresztül végrehajtandó intézkedéseiből nyújtható támogatások a helyi közösségektől független
értékelés és forrás alapján nyerhetők el – a Körösök Völgye térségében elemi fontosságú volt az új
szabályoknak való alkalmazkodás és a LEADER HACS cím „újbóli” elnyerése. Az ÚMVP IV.
tengely (LEADER) intézkedéseire benyújtott, több mint 250 millió Ft támogatásigényű pályázatok
elbírálás alatt álltak 2011. december 31-én, a III. tengely jogcímeiben (Falumegújítás és fejlesztés,
Vidéki örökség megőrzése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése) pedig még mintegy 700 millió Ft állt rendelkezésre ugyanebben az időpontban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes munkatársaival folytatott 2011. évben folytatott
egyeztetések alapján az egyesületi formában működő LEADER HACS a Stratégia, illetve a LEADER
Program helyi szintű megvalósításával járó koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatait
a Kft-vel, mint gesztor szervezettel történő együttműködés keretében tervezte ellátni.
2011. szeptember 13-án, 42 taggal Mezőberényben alakult meg a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület, azzal a céllal, hogy a térségben az ÚMVP IH által a LEADER HACS cím
elnyerésére kiírt pályázati felhíváson ügyfélként részt vegyen.
Az egyesületet a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásba vette, a döntés 2011. november 25-én
emelkedett jogerőre.
19

KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
A megalakult Egyesület alapszabálya rendelkezett arról, hogy munkaszervezeti feladatait gesztor
szervezet útján, a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. közreműködésével végzi.
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu

1.sz.táblázat
KIMUTATÁS
A vagyon alakulásáról
2011 év
Megnevezés

Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett
tőke

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

megjegyzés

( EFt)

(EFt)

%

1500

1500

100

-10

-10

100

180

-1038

-577

-1218

-1218

-2150

-177

-932

452

-1698

-376

-2150

EFt

Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke összesen
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu

2.sz.táblázat
KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2011 év
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege ( EFt)

Változás

Előző évi

tárgyévi

%

EFt

MVH

működés

45481

34035

75

-11446

Vállalkozás

működés

430

250

58

-180

45911

34285

75

-11626

összesen

3.sz. táblázat
KIMUTATÁS
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KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u 2. I/10
Tel/Fax: 06-66/430-355; Mobil:06-20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011 évJuttatás megnevezése

Juttatás összege ( ezer Ft )

Változás

Megjegyzés

Előző évi

Tárgyévi

%

Ezer Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

218

294

135

76

Természetbeni juttatások

218

294

135

76

218

294

135

76

6804

4908

72

-1896

SZJA mentes
SZJA köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Személygépkocsi használat térítése

76

76

76

76

Adott kölcsönök összege
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
Összesen

7022

5278

75

-1744
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Beszámoló a Körösök Völgye Nonprofit Kft 2012.10.19-én 14 órától-határozatképtelenség
esetén 15 órától-, kezdődő gyűlésére
Tisztelt Taggyűlés!
Elkészült a 2012. év szeptember 30. időpontig terjedő előzetes éves beszámoló, mellékelem
a 2012.01.01-2012.10.10. időszak folyószámla kartont is.
A taggyűlés célja: ismertessem a májustól szeptember 30. közötti időszak pénzügyi
műveleteit, a Kft helyzetét.
Az Irányító Hatóság döntései nyomán kialakult helyzetből nem látom a kiutat tovább az
alábbi okok miatt:
1. az eszközeinket át kellett adni ingyenes használatra az új címbirtokosnak, az Egyesületnek.
2.Nonprofit Kft fő tevékenysége mellett végezhet csak gazdasági tevékenységet, a fő
tevékenységünket meg az Egyesület kapta.
3.A pénzügyi problémák közül a még támogatott tevékenységhez kapcsolódó
visszaigénylésekhez tartozó számlákat a tisztségviselői felajánlások és Kondoros, Békés
önkormányzata évközi pénzeszköz átadásával sikerült ugyan rendezni, de a meglévő túl
magas hiány és a gépjármű bérlet- melytől nem tudunk szabadulni-, a mellékelt előzetes
éves beszámoló szerinti helyzetet mutatja.
4.Az MVH jogi képviselője tájékoztatott, hogy foglalkoznak a megvont címtulajdonosok , így a
mi problémánkkal is de szerintem nincs érdemi döntésük és nem is várható.
5.2012.09.30-ig az MVH - tól az utolsó visszaigényelhető támogatást is megkaptuk, több
bevétel nem várható.
6. Az évközi pénzeszköz átadást - melyet a taggyűlésen kértem az önkormányzatoktól és
határozott idejű visszafizetéssel kötöttünk szerződést-, visszautaltuk: Kondorosnak 550.000,Ft és Békésnek 200.000,- Ft-ot.
7. A tisztségviselői felajánlásokról a taggyűlésnek kell véleményt nyilvánítani. Szerintem,
mivel a Kft helyzete kilátástalan -az 1. és 2. pontban leírtak miatt is - , nem látom értelmét
adományként kezelni a felajánlásokat, mert a saját tőke megfelelő szintre hozásához ez a
pénzmennyiség nem elég.
8.Az önkormányzatokkal kötött -“ az utolsó támogatási visszaigénylés, de legkésőbb
2014.12.31-i határidővel” aláírt-, visszafizetési kötelezettséget is rendezni lehetne. A
tevékenység, melynek segítése érdekében történt a pénzeszköz átadás 2012. április 30-al
megszűnt, az új Egyesület a Leader feladatok ellátását nem a Kft bevonásával végzi, az utolsó
visszaigénylés 2012.09.30. lezárult. A baj az, hogy nincs annyi pénzeszköze a Kft-nek, hogy
100%-ban minden pénzeszköz átadást visszatérítsen.
Meg kell határozni, milyen arányban történjen a visszatérítés.
a.)arányosan , mindenkinek egyforma %-ban
b.)megegyezés szerint

9.Kötelezettségként a fejünk felett lóg a gépjármű bérlet. Az Egyesületnek az MVH továbbra is
támogatta volna a gépjármű bérlet és üzemanyag normális mértékét, de ezt a kötelezettséget a
jogok mellé nem vette át a Kft-től az Egyesület. ( az eszközeink - melyeknek tulajdonjoga ugyan a
mienk-, használatára csak az Egyesület jogosult)
10. Ha felszámolást kezdeményezünk, annak költsége is a KFT-t terheli.
11.Így az az egyetlen jó megoldás, ha a Kft ügyvezetői tisztségéről- miután a tőlem telhető
lehetőségeket kihasználva, a tagok segítségével rendeztük a szükséges elszámolásokat – lemondok.

Sonkolyné Szekerczés Margit
ügyvezető
Határozati javaslatok:

1. A 2012. május 24-i taggyűlés óta eltelt időszakról a beszámolót a 2012.09.30ig
terjedő előzetes éves beszámolóval együtt a taggyűlés elfogadja.
2. A tisztségviselői felajánlásokról a taggyűlés elfogadja a felajánlók szándékának
megfelelő minősítést és határozott idejű pénzeszköz átadásnak tekinti azt.
3./A) Az önkormányzatokkal 2012. április 30-a előtt kötött megállapodás értelmében a
pénzeszközök visszatérítésre kerüljenek arányosítva, mindenkinek egyező %-ban.
3./B) Az önkormányzatokkal 2012. április 30-a előtt kötött megállapodás értelmében a
pénzeszközök visszatérítésre kerüljenek megegyezés szerinti arányban.
4. Az ügyvezető lemondását a taggyűlés tudomásul veszi.

Szarvas,2012.október 19.

36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő 2013. május 3-án kelt nyilatkozatában jelezte Gyomaendrőd Város
Önkormányzata felé, hogy 2013. évben sem kéri képviselői tiszteletdíjának számfejtését.
Az éves tiszteletdíj összege járulékkal növelve 810.430 Ft. Képviselő Asszony szeretné, ha ezen összeg az alábbi
szervezetek működési kiadásainak finanszírozására lenne fordítva:
Határ Győző Városi Könyvtár
100.000 Ft
Körös Kajak SC
236.810 Ft
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
236.810 Ft
Komédiás Kör
236.810 Ft
Képviselő Asszony kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a lemondással az általános
tartalékba került összeget az általa megjelölt szervezetek támogatásként megkapják.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.

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

A Bizottság javasolja az előterjesztés döntési javaslat
szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"Képviselői tiszteletdíj felosztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Nagyné Perjési Anikó önkormányzati
képviselő 2013. évi tiszteletdíjának összege az alábbi szervezetek működési kiadásainak finanszírozására kerüljön
kijelölésre:
Határ Győző Városi Könyvtár
Körös Kajak SC
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Komédiás Kör

100.000 Ft
236.810 Ft
236.810 Ft
236.810 Ft

A 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a lemondás összege kerüljön beépítésre a
működési célú pénzeszközátadások közé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csepel Önkormányzat rezsicsökkentére kiadott nyilatkozatának a támogatása
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nyilatkozatot adott ki a rezsicsökkentésről. A nyilatkozat az
előterjesztés mellékletét képezi.
A rezsicsökkentést a csepeli önkormányzat politikailag és erkölcsileg támogatja, s minden törvényes eszközzel segíti
annak érvényesülését.
Arra a kérik az önkormányzatokat, falvakat, városokat, megyéket és a fővárost, hogy csatlakozzanak a csepeli
önkormányzat nyilatkozatához.

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

A Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti
nyilatkozat kiadását.

Döntési javaslat
"Nyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: -- ISMERETLEN -A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogat minden olyan kezdeményezést, amely csökkenti a lakosság terheit.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a részükre megítélt
önkormányzati támogatást ( 500 eFt ) a Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány ( 5502 Gyomaendrőd, Lábas u. 10.
) részére utalja az önkormányzat. Az Egyesület tulajdonában lévő gépjármű forgalomba helyezéssel kapcsolatos
műszaki felkészítést az Alapítvány szervezi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének
3/a mellékletében a pénzeszköz átadások között lett elfogadva a támogatás összege.
Amennyiben a T. Képviselő – testület a kérelemnek helyt ad, akkor támogatási szerződést kell kötni a Gyomaendrődi
Szent Flórián Alapítvánnyal, amelyben szabályozásra kerülnek a támogatás feltételei, valamint az elszámolás
rendje.
Az alapítvány a támogatást Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete tulajdonában álló gépjármű forgalomba
helyezéséhez használhatja fel.

Döntési javaslat
"Támogatás a Szent Flórián Alapítványnak"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének
3/a mellékletében a pénzeszköz átadások között a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület részére megítélt 500 eFt
összegű támogatást a Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány ( 5502 Gyomaendrőd, Lábas u. 10. ) Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015 – 11054797 számú számlájára kerüljön átutalásra.
A Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvánnyal támogatási szerződést kell kötni, amelyben szabályozásra kerülnek a
támogatás feltételei, valamint az elszámolás rendje.
Az alapítvány a támogatást Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete tulajdonában lévő gépjármű forgalomba
helyezéséhez használhatja fel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomai Kner Nyomda Zrt támogatási ügye
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomai Kner Nyomda részére a Tisztelt Képviselő-testület az 517/2012.(IX.27.) Gye. Kt. határozatával úgy
rendelkezett, hogy a 2013. évi költségvetésében 900.000 Ft. összegű támogatást biztosít a Nyomdaipari Múzeum
felújítási munkálataira. A támogatás az önkormányzat költségvetésérél szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati
rendeletben biztosításra került, majd a támogatási szerződés tervezet előkészítése is megtörtént. A szerződés
megkötése előtt a társaság képviseletében eljárva Fazekas Péter vezérigazgató tájékoztatást adott a beruházás
állásáról és egyben kérte, hogy a megállapított támogatást a Nyomdaipari Múzeum nyitvatartásához használhassa
fel, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A társaság vezetése vállalja, hogy a múzeum nyitvatartását szintén a
korábbiaknak megfelelően biztosítja.
A támogatás céljára vonatkozó kérelem teljesítése a Képviselő-testület számára kockázatot nem jelent, a Múzeum
nyitvatartása változatlanul biztosításra kerül. A támogatási cél változása miatt szükséges módosítani a 3/2013.
(II.19.) önkormányzati rendeletet, mert a támogatás összege a felhalmozási tartalékok között jelenik meg. A változás
miatt ez az összeg a működési kiadási soron kerül megjelenítésre.
Döntési javaslat
"Gyomai Kner Nyomda Zrt támogatási ügye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Nyomda Zrt kérésének helyt ad, és 2013-ban
hozzájárul a Zrt által biztosított múzeumi szolgáltatás bővített nyitvatartási időben történő biztosításához.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szerződés megkötésére, továbbá a jegyzők a 3/2013. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosítás előkészítésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

24. napirendi pont kiegészítése - Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem. Várfi András polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület 2013. május 24-én azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy az
általuk 2013. június 23-án a Gyomaendrődi Liget Fürdőben megrendezendő úszóversenyt támogatni szíveskedjen.
(a kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)
A rendezvényt már a tavalyi évben is lebonyolították, akkor 200 fő résztvevő indult a versenyen és az összköltség
320.000.-Ft volt. Az Egyesület idén is hasonló számú résztvevőkre számít.
A verseny rendezésének költségei:
- kupák, serlegek, érmek:
- versenybírói díjak:
- a résztvevő versenyzők ellátása (pogácsa, üdítő):
- oklevelek, különdíjak:
- hangosítás:
- hirdetési költségek:
- orvosi ügyelet:
- számítógépes adatfeldolgozás:
Összesen:

120.000.-Ft
75.000.-Ft
15.000.-Ft
35.000.-Ft
20.000.-Ft
15.000.-Ft
15.000.-Ft
10.000.-Ft
305.000.-Ft

Az egyesület a tagi bevételekből 50.000.-Ft-ot tud az úszóverseny megrendezésére fordítani, továbbá a nevezési
díjakból (melynek összege 300.-Ft/fő) befolyt összeget, emellett a még szükséges 195.000.-Ft-ra kéri az
Önkormányzat anyagi támogatását.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi Sport alap Kötött felhasználású előirányzatai között
tartalékként szerepel 500.000.-Ft összeg, melyből kb. 40.000.-Ft kerül kifizetésre a Kihívás Napjával kapcsolatban
felmerült költségekre. A Tartalékból felhasználható kb. 460.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni az Egyesület támogatásával kapcsolatban.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelmét
elutasítja, forrás hiányában nem támogatja az Egyesület által megrendezni kívánt úszóversenyt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
kérelmének, …………….- Ft összegű támogatást nyújt az Egyesület 2013. június 23-ai úszóverseny
megrendezéséhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás forrásaként a 2013. évi Sportalap Kötött
felhasználású Tartalék előirányzatát jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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