Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület
2013. december 19-én 14.00 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
2. 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló
beszámoló
4. Mobilbusz Kft. szerződés módosítása
5. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 111 havi gazdálkodásának alakulásáról
6. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014. évben
alkalmazott díjtételei
7. A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 2013. évben előírt tartozásának
felülvizsgálata
8. Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása (2. forduló)
9. Corini és Honti képek vásárlása
10. Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratórium tagjának személyére
11. Mintamenza program bevezetésének vizsgálata
12. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
13. Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014-es
fordulójának tapasztalatairól

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

Testületi
ülések

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

14. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
kérelme Intézményi Tanács megalakulásával kapcsolatban
15. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme
16. Új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
17. A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának módosítása
18. Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása
19. A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek
20. Gyomaszolg Ipari Park Kft. fejlesztési elképzelései
21. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről
22. Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról
23. Településrendezési terv 3. számú módosítása
24. GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás kiértékelése
25. Belső ellenőri vélemény a GYÜSZTE „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” c.
pályázat elszámolásával kapcsolatban
26. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
27. Csónakkölcsönző kialakítása
28. A Projektmenedzseri iroda 2013. évi beszámolója
29.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése
30. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés határozatainak jóváhagyása
31.
Térfigyelő kamera elhelyezése
32. Bejelentések

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. cégvezetői megbízása
2. Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan 2013.-2014.
évre felmerülő költségek

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. december 18.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. december 19.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2013. 12. 19-i ülésre

176/2013. (V. 2.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő bérleti díj fizetési kötelezettség határidejének módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Liget Fürdő pénzügyi helyzetéről készült jelentést.
A bérleti díj első részletének megfizetése megtörtént.
A 2.700 E Ft összegű ÁFA a költségvetési rendelet módosításánál beépítésre került a
költségvetésbe.
331/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő Kft. 2011. évi működési hitelének rendezése
Határidő: 2013. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án
módosított forgóeszköz hitelt 15 millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013.
június 30-án visszafizetett a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett végrehajtott
törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15
millió Ft összegű tartozást írt elő. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Kft. önkormányzattal szemben fennálló tartozását 2013. decemberi ülésén
felülvizsgálja.
Határidő: 2013. 12. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 30.
A forgóeszköz hitelt 15 millió Ft összegben, az önkormányzat, mint fedezetnyújtó
2013. június 30-án visszafizette a pénzintézet felé, a Liget Fürdő Kft. helyett.
Képviselő-testület a Liget Fürdő Kft. önkormányzattal szemben fennálló tartozását a
2013. decemberi ülésén vizsgálja felül.
396/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Termőföldek hasznosítása

Határidő: 2013. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. november 30.
A 0155/7; 02629/34; 02629/38; 02629/39 és 02693/5 hrsz.-ú termőföldeket a bérlők
további művelésre alkalmas ( felszántva ) állapotban átadták. A termőföldek
használata be lett jelentve a földhivatalnál, illetve átadásra kerültek a Kistérségi
Szociális Start Munkaprogram részére. A 02819 hrsz.-ú erdő a bérleti jogviszony
lejártát követően kerül ( 2014. szeptember 30. ) átadás átvételre.
410/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a közterületi elnevezések módossításának eljárási helyzetéről
Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. november 28.
A Szakértői Albizottság szeptemberi ülésén kialakított névmódosítási javaslat
alapján az utcanév módosítások kérdése a novemberi bizottsági ülésekre lettek
előkészítve. Közvetlenül a bizottsági ülések előtt érkezett meg az MTA
állásfoglalása is, amely szükségessé tette az eredeti bizottsági döntésjavaslat
felülvizsgálatát. Az Ügyrendi Bizottság ennek alapján egy módosító indítvány
keretében nyújtotta be a 17 utcanévből álló névváltozási javaslatát. A javaslat
alapján a Képviselő-testület 10 utca nevét változtatta meg és utasította a bizottságot,
hogy a maradék 7 utca névmódosítását a decemberi ülésre készítse elő.
425/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bérlakásoknál elmaradt festési, mázolási munkákra határidő hosszabbítás
engedélyezése
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 19.
A Képviselő-testület jelen ülésén önálló napirendi pontként tárgyalja az
előterjesztést.
426/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magtárlaposi u. 16/4. alatti lakás bérlőjének kötelezése a lakás festésére
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 19.
A Képviselő-testület jelen ülésén önálló napirendi pontként tárgyalja az
előterjesztést.
427/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magtárlaposi u. 14-16 alatti bérlők kötelezése a kerítés állagmegóvására, festésére
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 19.
A Képviselő-testület jelen ülésén önálló napirendi pontként tárgyalja az
előterjesztést.

441/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 7. sz. háziorvosi körzet folymatos működtetésének biztosítása
Határidő: 2013. 12. 19., felelős: Dr. Torma Éva, végrehajtva: 2013. december 19.
A Városi Egészségügyi Intézmény részére az egészségügyi szakigazgatási szerv
kiadta a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges működési
engedélyt.
Dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás jellegű
megbízási szerződés keretében látja el a tevékenységet (a helyettesítést) 2014. január
1-től. A tárgyi- és a személyi minimum feltételek biztosítottak. Az asszisztensi
teendőket Kis Edit látja el. Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 8 órától – 9 óráig és 13
órától – 14 óráig.
442/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Előszerződés kötés Dr. Nyitrai Adrienn fogorvossal a 3. sz. fogorvosi praxis
működtetésére
Határidő: 2013. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 3.
A 3. számú fogorvosi körzet működtetésére 2013. október 3. napján aláírásra került
a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. alkalmazásában álló dr. Nyitrai Adrienn
fogorvossal az előszerződés, mely a feladat-ellátási szerződés aláírásával hatályát
vesztette.
443/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Feladat ellátási szerződés megkötése a 3. sz. fogorvosi praxisra
Határidő: 2013. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 1.
A 3. számú fogorvosi praxisra a praxisengedély kiadását követően 2013. október 18.
napjával aláírásra került a 2013. december 31. napjával hatályba lépett feladatellátási
szerződés a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. alkalmazásában álló dr. Nyitrai Adrienn
fogorvossal.
496/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció beterjesztésének tudomásul vétele
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A 2014. évi költségvetési koncepció beterjesztésének tudomásul vétele megtörtént.
497/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Háromnegyedéves gazdálkodásról beszámoló

Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
készített beszámoló elfogadásra került.
506/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Területvásárlás gyümölcsös kialakításához
Határidő: 2013. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A Képviselő - testületi döntésről a 3448; 3449; 3450; 3451 és 3452 hrsz.-ú
ingatlanok tulajdonosai ki lettek értesítve. Az adásvételi szerződés megkötéséhez a
szükséges nyilatkozatot és egyéb adatokat megkértük. A jelentés készítésének
időpontjáig még nem érkezett válasz.
508/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A 2013. éves közbeszerzési terv 2. sz. módosítása az alábbiak szerint jóváhagyásra
került.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013 évi közbeszerzési terve – 2. sz.
módosítás
egységes szerkezetbe foglalva
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2013.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Helyi-, és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése
DAOP-5.2.1./A-11-2011-0010
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos
5. Beszerzés becsült értéke
73.305.664,- Ft (72.892.594 Ft)
6. Fedezet
DAOP Pályázat támogatás 90%
Saját erő 10% a költségvetési
rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2013.
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2013.
2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című KEOP1-2.0/09-11-2011-0055 jelű projekttel
kapcsolatos építési munkálatok
kivitelezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
3)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke (nettó)
6. Fedezet
7.
8.
5)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke (nettó)
6. Fedezet
7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
6)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

Nemzeti
Nyílt
733.294.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás,
16,9% saját erő
2013.
2013.
Árubeszerzés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című KEOP1-2.0/09-11-2011-0055 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.
Árubeszerzés

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

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

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

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

Árubeszerzés
Villamos energia 2014.
Nemzeti
Nyílt
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2014. év

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Szolgáltatás megrendelés
„Önkormányzati struktúrafejlesztés
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál” című ÁROP-1.A.52013-2013-0065. azonosító számú
projekt megvalósítása során
szervezetfejlesztési szolgáltatások
nyújtása
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
21.748.000.- Ft
6. Fedezet
100% támogatásból
7. Eljárás tervezett időpontja
2013.
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2013-2014. év
Gyomaendrőd, 2013…………………………..
…………………………..
…………………………..
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testület egyben utasította a Közbeszerzési Csoportot a módosított terv
közzétételére a Kbt. 31. §-ának megfelelően.
512/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta a Regionális Hulladékkezelő
Kft. 2013. I. félévi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját.
516/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében létrehozandó Körösszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadták el:
Tartalomjegyzék
1. A társaság adatai
1. Társaság cégneve
1.2. A társaság rövidített cégneve
1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései
2. A társaság székhelye
3. A társaság jogállása és időtartama
4. A társaság alapítója
II.A társaság tevékenysége
5. A társaság tevékenységi körei
6. A társaság törzstőkéje
7. Az üzletrész átruházása
8.A társaság üzleti éve
III.A társaság szervezete
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A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
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Alapító okirata
mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági
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Az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot alapít az alábbiak szerint:

I.
A társaság adatai

1. Társaság cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A társaság rövidített cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései (NEM KÖTELEZŐ):
………..
2. A társaság székhelye (telephelye/fióktelepe):
5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. A társaság jogállása és időtartama
A társaság a feladatát nonprofit szervezetként látja el.
A társaság működésének időtartama: határozatlan.
4. A társaság alapítója
A társaság alapítója a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540
Szarvas, Kossuth L. u. 19.). Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§ szakasza értelmében jogi személyiséggel
rendelkezik.
Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván
létrehozni, az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi
területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának
biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton
nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges
követelmény.
II.
A társaság tevékenysége
5. A társaság tevékenységi körei:
5.1. A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes
Ágazati
Osztályozási Rendszer (TEAOR '08) szerint a társaság tevékenységi köre:
5.2.1. A társaság főtevékenysége:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A társaság egyéb tevékenységi körei:
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság az engedélyköteles tevékenységeket, csak a szükséges hatósági
engedélyek birtokában gyakorolja. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez
szakmai képesítés szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával végzi. Az
alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet
ténylegesen megkezdi.
A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
6. A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében
pénzbeli betét, és amelyet teljes egészében az alapító alapításkor a jogcím
megjelölésével a……………………………………számú ügyvédi letéti számlára

átutal, azzal, hogy a társaság bejegyzésével egyidejűleg nyitott bankszámlára az
összeg teljes egészében átutalásra kerüljön.
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
7.Az üzletrész átruházása
7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
7.2. Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
7.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése
folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek
az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani..
8. A társaság üzleti éve:
A társaság határozatlan időre alakul, a társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
III.
A társaság szervezete
9. Az alapító jogai és kötelességei
9.1. Az Alapító jogai
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja,
így a Gt. 141. § (2) bekezdése szerint különösen:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
e) a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
f) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve
élettársával köt;
h) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése;
i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
n) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
p) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
r) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
Jelen Alapító okira az Alapító hatáskörébe utalja továbbá: (JAVASLATOK,
AMENNYIBEN SZÜKSÉGESNEK TARTJÁK, PL:)
- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyását;
- a Társaság működésének ellenőrzését az alapítói jogok gyakorlójának saját belső
ellenőrzési szervezete útján;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyását;
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyását;

- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadását és/vagy annak
módosítását.
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja,
azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő
szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv
véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az
ügyvezető és a Felügyelő Bizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az
Alapító részére közvetlenül megküldeni.
Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető
tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az
irányadók.
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az
ügyvezetőt írásban értesíti.
10. A társaság ügyvezetője
A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetőjének neve: Berkes Zsuzsanna
Anyja neve: Deák Ilona
Születési hely, idő: Csongrád, 1982.09.01.
Lakcíme: 6640 Csongrád, Wesselényi Miklós u. 23.
Adóazonosító jele: 8422461803
A Gt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ügyvezető megbízatása
határozatlan idejű.
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,
ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.
Nem lehet ügyvezetője a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak
megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést
megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető
tisztségviselő volt.
Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet
főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet
vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági
társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében
vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő Bizottság
tagjává nem választható meg.
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói
jogokat a társaság munkavállalói felett;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról,
elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a
cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint

törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása
esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat
és az alapítói határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan
kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat nem utal az
Alapító kizárólagos jogkörébe.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján
köteles ellátni.
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok
Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik,
képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik
személyekkel szemben.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály
által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesített formában aláírják.
10. 4. A társaság cégjegyzése
A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője önállóan.
A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
Az ügyvezető a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a
társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a
társasággal szemben.
Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a
határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának,
hatályának világosan ki kell derülnie.
Az ügyvezető gondoskodik a társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről
írásban, igazolható módon.
11. A társaság Felügyelő Bizottsága
11. 1. A Felügyelő Bizottság tagjai
A Gt. 36.§ (1) bekezdésében, továbbá a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
Felügyelő bizottság tagjainak adatai:
Név: ……………… elnök
Anyja neve: ………………..
Született: …………………..
Lakcím: ……………………
Név: Kozsuch Kornél
Anyja neve: Sovány Ilona
Született: Szarvas, 1972.11.12.
Lakcím: Kondoros, Szénási út 60.
Név: Betkó József
Anyja neve: Novodonszki Zsuzsanna
Született: Gyula, 1963.04.17.
Lakcím: Gyomaendrőd, Dózsa György út 1.
11. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
11.3. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség
gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet
hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a
társaság.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak
megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést
megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető
tisztségviselő volt.
A felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá
nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve,
ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a
saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé
nem választható meg.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Alapító, illetve az Alapító jogkörében eljáró személy;
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a)- c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének
birtokában határozhat.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége
jogszabályba, a Társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik,
köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a
tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító nevezi ki.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A Felügyelő Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a
társaság Alapítója hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság
akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada, de legalább három tag
jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ülésen hozott
határozatokat is. A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az
érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.
A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)
a határozat alapján:
a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az összehívást a tag az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság
ülését 8 napon belül nem hívja össze, az összehívására bármely tag jogosult.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott
létszám alá csökken vagy, nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő
Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni
az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az
ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt
a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe
tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá az ügyvezető igazgató javadalmazása
vonatkozásában a 2009. évi CXXII tv. 4§ (1) bek. alapján szabályzatot alkot az
Alapító. A szabályzatot a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
12. A könyvvizsgáló
12.1. Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki.
A könyvvizsgáló adatai:
Név: Lázárné Kovács Etelka
Lakcím:……………………………
Kamarai nyilvántartási szám: ……………..
A könyvvizsgálót az Alapító a 2013. ……-tól …………… napjáig terjedő
időszakra, egy üzleti évről készített (egyszerűsített) éves beszámolót elfogadó
közgyűlés (taggyűlés, alapítói határozat) időpontjáig jelöli ki.
12.2. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló
- a társaság Alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az itt felsoroltak közeli
hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején,
valamint annak megszűnésétől számított három évig.

- aki a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen
személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek
hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat.
12. 3. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei
- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni
abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját
maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a
vezető tisztségviselők vagy Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott
felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót azonnal tájékoztatni és
intézkedését kérni;
- ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles
erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni,
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként
köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
IV.
A társaság gazdálkodása
13. A társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján
gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december
hó 31. napjáig tart.
A társaság tevékenységéről a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell
készíteni.
Az éves beszámolót - a felügyelő bizottság véleményezését követően - az Alapító
hagyja jóvá.
A Gt. 4.§ értelmében a nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak
kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó
nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
V.
Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
14.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági
társaságnak minősül többek között az a gazdasági társaság, amelyben a helyi
önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, ill. a többcélú kistérségi
társulás külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében a társaság a közzététel
időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a
felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az
önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók meghatározott adatait és díjazását, valamint a (2) bekezdés szerint a
másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az a törvényben meghatározott adatokat.

A 2.§ (3) bekezdés alapján továbbá a társaság a közzététel időpontjában fennálló
adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság
vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a
szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára
vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé
tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések
értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben
is meghatározhatja.
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a
gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő
valamennyi adat vonatkozásában felelős.
14.2. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy
közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
A társaság e-mail címe: ……………………..
A társaság honlapja: …………………………..
VI.
Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Ptk.
rendelkezései, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító megbízást ad a Birher Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Mérleg u. 12.,
kamarai nyilvántartási száma: 01-001792, eljáró ügyvéd: dr. Birher Nándor Máté
ügyvéd) részére jelen alapító okirat elkészítésére és ellenjegyzésére.
Budapest, 2013. ………
Az okiratot készítette és ellenjegyezte:
Budapest, 2013. ……..
Dr. Birher Nándor Máté
Ügyvéd
518/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Kft. 1-9 hó feladatellátásáról beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. 2013. évi munkaterv szerint 1-9 hónap feladatellátásról szóló
beszámolóját.
519/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Kft-nél könyvizsgálat nem végeztetése

Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A Zöldpark Nonprofit Kft. megkapta a Képviselő - testületi döntést. A társaság
értesítette a könyvizsgálót.
520/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1-8 havi gazdálkodásáról beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
2013. év 1-8 hónap gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját.
521/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft 1-8 havi gazdálkodásról beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta a Gyomaközszolg Kft. 2013. év
1-8 hónap gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját.
528/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körösi Halász Szövetkezet beszámolója
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A Körösi Halász Szövetkezet beszámolója elfogadásra került.
529/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013. évi mezőőri és közterület-felügyelői beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A 2013. évi mezőőri és közterület-felügyelői beszámoló elfogadásra került.
530/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013. évi mezőőri járulék kivetésének alakulásáról szóló beszámoló
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013.10.31-i ülésén elfogadta a 2013. évi
mezőőri járulék kivetésének alakulásáról szóló beszámolót.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-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 a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, 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.
A költségvetési főösszeg 18.651.-E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése
alapján az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatásának 4.999.- E Ft-os összege, a gyereklétszám
változásból adódóan pedig 454.-E Ft állami támogatás lemondás. Az idősotthoni ellátással kapcsolatosan
268.-E Ft, a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 10.812.-E Ft állami támogatás lemondás
keletkezett.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációjára biztosított szeptembertől novemberig leutalt 5.756.-E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az
egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál
és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre
kerültek. Így területvásárlásra 2.100.-E Ft került beépítésre az előirányzatok közé, melynek forrása a többlet
adóbevételből biztosítható. A Képviselő-testület a 445/2013. határozata alapján 200.-E Ft értékben Corini és
Vidovszky képeket vásárolt Önkormányzatunk, melynek előirányzata a felhalmozási kiadások között
jelentkezik.
A költségalapú bérlakások lakbérbevételének összege 6.527.-E Ft, melyből megtörtént az üzemeltetésükkel
kapcsolatos kiadások rendezése.
Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! egy országos kezdeményezés, melyhez az ország minden
pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy megmutassák, milyen szép az országunk, milyen
páratlanul sokszínű kulturális kincsekkel rendelkezik, és milyen csodálatos emberek lakják. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 650.-E Ft összegű támogatást kapott ezen rendezvény megszervezésére.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1.-től 2
fővel növekedett, a köznevelési törvényben meghatározottak figyelembevételével 1 fő óvodatitkár és 1 fő
pedagógiai asszisztens került felvételre, ezen létszám állami támogatásból finanszírozott. A Közös
Önkormányzati Hivatalnál az oktatási feladatok ellátására 1 fő köztisztviselői létszám került meghatározásra
2013. márciustól kezdődően, ezen plusz feladatok elvégzésére munkaügyi központ által támogatott dolgozót
alkalmaztunk, mely a Munkaügyi Központ szerződésének lejárata után kerül átsorolásra köztisztviselői
besorolásba. A Hunyai és a Csárdaszállási kirendeltségen év közben a létszám 3-3 főre változott.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium
nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő
kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok
forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat
változás címén.
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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 Önkormányzata 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:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 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/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás
760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 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 8.873 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 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet 2014. január 6. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím Alcím Előir.
szám szám szám
1.

1.

1.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
Zöldter. Gazd.tám.
Közvil. Tám.
Köztemető fennt. Tám.
3

Adatok: ezer forintban
Módosított
2013. évi
előirányzat
terv
IV.
691 296
158 605
25 455
33 238
100

753 14
168 42
25 45
33 23
10

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

1.
1.

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

1.
1.

1.
1.
1.

1.

2.
3.

3.
1.-3.
4.

5.

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

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. Térségi
Humáns.Sz.
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.
Étkezés állami tám.
Bentlakásos üzemeltetési tám.
Kulturális fel. Tám.
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás műk.célú
Központosított támogatás felhalm.célú
Szerkezetátalakítási tartalékból
TEKI támogatás
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás
Működési célú költségvetési támogatás összesen:
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Költségvetési bevételek összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési célra.
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
4

6 934
-62 485
38 694
76 336
12 582
0
64 661

6 93
-62 48
38 69
79 99
12 18
67 05
64 66

21 538
204 594
79 356
15 351
16 337
0
0

21 53
196 50
68 54
15 95
16 33

0
0
0
0

9 45
48
18 65

20 48

691 296

802 22

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

262 10
29 00
5 00
35 00
6 00
5 00
1 00

70 000

28 00

10 000
421 000

6 52
10 00
387 62

9 000

9 00

0
9 000
1 121 296

9 00
1 198 84

96 251
541 989
537 885
0
1 176 125

98 95
502 98
537 88

1 139 82

21 900

21 90

1.

6.
1.
2.

Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.
1.
2.
3.
4.

3.

1.
2.
3.
4.

4.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

6.

1.
2.
3.
4.

7.

1.
2.
3.
4.

0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
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.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
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

2 319 321

2 360 57

300

30

300

30

6 800
0
0
0
6 800

6 80

183
2 101
0
0
2 284

53
2 05

4 140
145 879

4 14
150 50

150 019

154 64

238 545
10 294

238 54
7 22

248 839

245 76

395
1 726

39
1 72

2 121

2 12

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

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

1 198 84
349 66
664 49
537 88
793 09
21 90

6 80

2 59

3 565 88

2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Alcím Előir.
szám szám
4.

1.

Megnev.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
5

Adatok: ezer forintban
Módosított
2013. évi
előirányzat
terv
IV.
1 114

1 114

4.

4.

2.

3.

Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Készlet értékesítés
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.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Építéshatósági számla előző évi rendezése
MVH-tól átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
Magyarország szeretlek pályázati pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
6

8 140
20 575

8 140
40 575

393
2 084
2 084
3 000

393
2 084
2 084
3 000

25 000

25 000

13 861

13 861
2 700

20 000

0

96 251

98 951

190 115

123 057

3 000
18 408
286 309
16 808

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

0

8 294

12 214
12 935

7 061
12 214
12 935
650

2 200
541 989

2 200
502 986

0

0

541 989

502 986

1.2.0/B EU forrás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B EU Önerő Alap
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B 2012-re járó tám.

Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
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:

319 844

319 844

32 529

32 529

32 545

32 545

49 538

49 538

91 929
526 385

91 929
526 385

1 500
10 000

1 500
10 000

11 500
537 885

11 500
537 885

4 000
300
1 500
700
0
400

4 000
300
1 500
700
0
400

0

0

1 000
7 000
7 000
21 900

1 000
7 000
7 000
21 900

Kölcsönök visszatérülése

Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi,
Leontex)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.

Rövid lejáratú hitelfelvét

Rövid lejáratú hitelfelvét
összesen

Működési célú
Felhalmozási célú

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Alcím
Előirányzat neve
neve

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.

Cím neve

Adatok:ezer forintban
2013. évi
Módosított
terv
előirányzat IV.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Határ Győző Városi Könyvtár
7

274 662
40 339
198 392
277 794
791 187

288 829
42 681
314 710
203 828
0
850 048

1.
2.
3.
4.
5.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
5 775
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
1 559
Dologi kiadás
5 622
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár
összesen:
12 956
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
11 528
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
3 112
Dologi kiadás
10 886
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és
Szolg.Intézmény
25 526

4.
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
4.
tám.
8

55 754
15 054
15 596

7 580
2 047
8 305
0

17 932
10 235
2 763
12 919
0

25 917
59 936
16 182
15 508
0
0

86 404

91 626

70 323

76 961

19 025
62 671

152 019

20 818
76 461
0
0
174 240

250 044

259 255

67 161
262 815

580 020

65 647
267 613
0
0
592 515

132 143

133 355

33 619
56 516
226 274
448 552

33 948
65 334
226 274
0
458 911

800 229

836 151

179 869
612 498

184 086
760 850

504 068

430 102

5.
Működési kiadások mindösszesen:

Ellátottak juttatása

0
2 096 664

0
2 211 189

4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcím Előir.
szám szám szám
9.

02100010

7.
1.
2.
3.
4.

36000010

1.
2.
3.
4.

37000010

1.
2.
3.
4.

38210110

1.
2.
3.
4.

52200110

8560050

1.
2.
3.

1.

Szakfel.

Cím
neve

Alcím neve

Előirányzat neve

Adatok:ezer forintban
Módosított
2013.
előirányzat
évi terv
IV.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
(Kamat)
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
10 000
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
13 807
Összesen:
23 807
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
6 934
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen
6 934
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
9

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
27 781
0
27 781
0

2.
3.
4.
84140317

1.
2.
3.
4.

68000110

1.
2.
3.
4.

68000210

1.
2.
3.
4.

81300010

1.
2.
3.
4.

84111210

84111410

84111510

85202111

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
10 917
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
2 948
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
93 715
Összesen:
121 580
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 861
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
3 455
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
22 000
Összesen:
25 455
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
10

0
0
31 715
31 715
10 917
2 948
76 000
0
89 865
0
0
4 360
0
4 360
0
0
13 861
0
13 861
0
0
3 455
22 000
25 455

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 902
1 902

85202112

85311110

85202110

84112612

84113310

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
84140210

1.
2.
3.
4.

84140310

1.

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
0
Okt.int. működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
42 000
Összesen:
42 000
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.

Összesen:
Közvilágítás

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
Pénze. átad., egyéb
0
tám.
33 238

Összesen:
Városgazdálkodás

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

2.
3.
4.
84140311

1.

0

Összesen:
Vállalkozói iroda

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

2.
3.
4.
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0

0

2 379
2 379

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 238
0
33 238
357

0
42 500

96
69 126

18 960
61 460

23 300
92 879
0

0
750

0
750

0

0

84215510

84242110

84242111

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok

Összesen:
Közterület felügyelők

Összesen:
Mezőőri szolgálat

84242112

1.
2.
3.
4.

84253110

1.

Összesen:
Településőrök

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84254110

1.
2.
3.
4.

85101150

1.
2.
3.
4.

86210250

1.
2.
3.
4.

86905210

1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0
0
0

9 029

9 572

1 962
2 100

2 108
2 100

0
13 091

0
13 780

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0

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

2.
3.
4.

750

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

2.
3.
4.

750

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

Összesen:
Óvodai nevelés

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

216

216

58
850

58
850

400
1 524

400
1 524

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
9 910
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
2 090
12 000

0
0
9 910

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
15 510
15 510

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
12

0
0
0
0

2 090
12 000
0
0
1 450
15 510
16 960
0
0
0
7 180
7 180
0

2.
3.
4.
87301110

1.

Összesen:
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

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.

88211510

1.
2.
3.

Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

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

Összesen:
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Téli közfoglalkoztatás 8 fő
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Mezőgazd.közfogl. 60 fő
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Ápolási díj alanyi jogon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
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0
6 000

0
6 000

0
6 000

0
6 000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
125

0
125

0
125

0
125

0

1 326

0
0

204
0

0
0

0
1 530

0

8 660

0
0

1 204
20

0
0

0
9 884

0

1 079

0
0

287
17

0
0

0
1 383

0

0

0
0

0
0

4 000
4 000

4 000
4 000

0

0

0

0
0

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.

Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0
0

Összesen:
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
4 500
Összesen:
4 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
14

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
4 500
4 500
0
0
0
3 000
3 000
0

2.
3.
4.
88212910

1.

Összesen:
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.

2.
3.
4.
88220110

1.

Összesen:
Adósságkezelési szolgáltatás

2.
3.
4.
88993610

1.

Összesen:
Gyermektartásdíj megelőlegezés

2.
3.
4.
88220310

1.

Összesen:
Köztemetés

2.
3.
4.
88910150

1.

Összesen:
Bölcsődei ellátás

87301118

1.

Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

2.
3.
4.
88992810

1.

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0
0

0
0

2 700
2 700

2 700
2 700

0

0

0
0

0
0

4 000
4 000

4 000
4 000

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

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0
0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

0

0

0
0

0
0

4 084
4 084

4 084
4 084

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

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

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

2.
3.
4.

szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

Összesen:
Falugondnoki szolgálat

2.
3.
4.
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Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0
0
0

88100010

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.

Összesen:
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.

0

0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 075
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
Személyi juttatás
20 217
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
2 729
Dologi kiadás
2 346
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
25 292
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
Személyi juttatás
211 969
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
28 616
Dologi kiadás
45 724
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
286 309
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
14 809
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
1 999
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
16 808
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0

0
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0
0
0
0
0
0
0
2 426
2 426
7 841
2 118
3 543
0
13 502
20 217
2 729
2 346
0
25 292
211 969
28 616
45 724
0
286 309
16 555
2 281
0
0
18 836
0
0
0
1 750
1 750
0
0

3.
4.
91050210

1.

Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

Összesen:
Képtár

2.
3.
4.
93120410

1.
2.
3.
4.

93190350

93291110

1.
2.
3.
4.

1.

Összesen:
Diáksport támogatása

Összesen:
M.N.S. egyéb sporttámogatás

Összesen:
Fürdő

2.
3.
4.
93291910

1.
2.
3.
4.

8520211

1.

Összesen:
M.N.S.egyéb szórakoztatás

Összesen:
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.

2.
3.
4.
96090050

1.

Összesen:
Tourinform Iroda tám.

94990010

1.
2.

0

0

0
0

0
0

910
910

1 460
1 460

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
0

120
32
348

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0
10 737
10 737

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

0

0
0

0
0

20 663
20 663

20 663
20 663

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0

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

Összesen:
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
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0
500

0

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

2.
3.
4.

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

0
800
800

0
650
1 150
1 800
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

3.
4.
96030210

1.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

Összesen:
Temetkezés

2.
3.
4.
93110210

1.

Összesen:
Sportlétesítmények működtetése

2.
3.
4.
84251050

1.
2.
3.
4.
7.

1.
2.
3.
4.

7.

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

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

Összesen:
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Önkormányzat
összesen

0
4 000
4 000

0

0

0
100

0
100

0
100

0
100

0

0

0
2 956

0
2 956

6 475
9 431

6 475
9 431

0
0
0
5 500
5 500

5 500
5 500

274 662

288 829

40 339
198 392

42 681
314 710

277 794

203 828

791 187

850 048

5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve
1.

6.

Alcím neve
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Előirányzat neve

Út, járda és kerékpárút
felújítás
Magtárlaposi lakások
felújítása
Költségalapú bérlakások
felújítása
Szennyvíz és ivóvíz
rek.munkák
Költségalapú bérlakások
felújítása

18

2013. évi
terv

Módosított
előirányzat
IV.

20 000

0

22 000

22 000

291

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Selyem u. épület felújítása

42 000

22 291

2.

6.

3.

6.

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

0

3 300

4.

6.

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

0

0

0

0

6.

GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi
Intézmény

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás

0

0

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati
Hivatal

0

1 221

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42 000

26 812

5.

6.

7.

6.

6.

Felújítási kiadás mindösszesen:

3 300

1 221

6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
Alcím neve

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
(384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi
terv és tény adatok különbözete (35550-17716)
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-112012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A11)
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
19

2013. évi
terv

Módosít
előirányza

392 421

39

17 834

1

51 505

5

102 143
1 500
900

10

Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap kész.
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján
Corini és Vidovszky festmények vásárlása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Riasztó beszerelése könyvtárba

566 303

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

0

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

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés

0

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.
Klíma beszerelése

0

57

1

0
566 303

60

Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad.

37 354

3

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 354

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

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

1 000
1 800
4 572

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

7 372

20

1

44 726
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye Közh.Egy.
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése
(421025+421025CHF*250)

4

2 000
1 000
873
3 873
210 513

21

210 513

21

825 415

86

7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

Alcím neve

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás
Közfogl.saját erő
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
IKSZT beruházás
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
21

Adatok: ezer forintban
Módosítot
2013. évi
előirányza
terv
IV.

400
200
0
2 100
13 000
0
500
0
0
4 400
4 000
0
10 000
10 000
2 577
0
0
0
0
507
0
2 200
3 726
0
0
420
20 000

12
20

2 00

50

10

12 70
10 59
2 57

21

50

2 20
1 02
7 54
3 77

42
20 00

KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő 2014.
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő
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 tőkeemelés
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás
Fürdő hitelfelvét
Új Városháza kial. Maradvány költsége
Új városháza kial. Többletköltségei
Könyvtár kial.Selyem út 124.
Gépjármű beszerzés
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M
Ft)
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Játszóterek kialakítása saját erő
Nyomda Múzeum tám-a
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
22

843
3 000
7 962
1 500
87 335

0
0
4 358
0
0
1 981
35 285
0
0
24 352

3 88

2 63
90
7 96

79 85

43
1 89

1 98
35 28

24 35

30 653

30 65

17 223

17 22

4 053
0
0

4 05

21 041

21 04
35

0
1 230
13 197
49 539

0

1 23
13 19
44 10
1 25
4 21

36 793
0
15 000
4 197
3 000
5 000
3 500

55 00

72 197
27 803
5 000
900
376 302
463 637

71 46
21 75
5 00

372 99
452 85

463 637
463 637

452 85
452 85

15 00

3 50

Egyéb általános tartalék

10 519

518

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

10 519
474 156

5 18
458 04

8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok: ezer forintban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

2013. évi terv
2 729 684
708 551
0

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

Módosított előirányz
IV.
2 772 79
793 09

3 438 235

3 565 88

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 211 18
26 81
869 84
458 04

3 438 235

3 565 88

9. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma

2013. évi nyitó
létszám (fő)

Intézmény megnevezése

IV. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

160

160

1

1

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester
-köztisztviselői létszám Gye.

38

1

39

-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.

3

3

-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.

2

2

23

-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám

4

-1

3

-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

4

-1

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)

5

5

-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

5

5

-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám

28

-22

6

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:

322

-21

301

START Közmunkaprogramban dolgozók száma:

295

295

15

15

Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Összesen:

632

-21

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
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 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:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 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/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás
760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
24
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3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 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 8.873 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 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Indoklás
A 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§

A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
III. módosított előirányzat
IV. módosított előirányzat
változás

3 438 235
3 547 235
3 565 886
18 651

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
1.
Költségvetési támogatások
1.
Költségvetési támogatások
-6 535
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
3.
Központosított támogatás
0
4.
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
5.
TEKI támogatás
6.
Szerkezetátalakítási tartalékból
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
5 756
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2100
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
7.
Talajterhelési díj
8.
Gépjármű adó
9.
Termőföld bérbeadása
10.
Különféle bírságok
11.
Önkormányzati lakások lakbérbe
6527
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
0
Átvett pénzeszköz működési
650
Felhalmozási célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány-mű
0
Előző évi pénzmaradvány-felj
0
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.
2.
3.
4.

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

1.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel

2.

3.

4.

1

348

2.
3.
4.
5.

Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény

1.
2.
3.
4.
6.

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

4627

Térségi Gondozási Központ
1.
2.
3.
4.

9.

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

5220

Közös Önkormányzati Hivatal
1.
2.
3.
4.

11.

-42

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.
Előző évi pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

18 651

2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat
IV. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár.
800 229
179 869
823 622
184 707
836 151
184 086
12 529
-621

Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
612 498 504 068
0
760 245 430 302
0
760 850 430 102
0
605
-200
0

Összesen
2 096 664
2 198 876
2 211 189
12 313

Városi Könyvtár
bérkompenzáció

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
107
29

107

29

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
bérkompenzáció
39
11

Változás

39

11

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
pedagógus bérrendezés miatt
3510
945
396
bérkompenzáció
248
67
Változás

3758

1012

396

0

Összesen
136
0
0
0
136

Összesen
50
0
0
0
0
50

Összesen
4851
315
0
0
5166

Egészségügyi Int.
bérkompenzáció
OEP bevétel

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
536
145
1 557
420
2 650

2 093

565

2 650

0

Összesen
681
4 627
0
0
0
5 308

Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Októberi állami támogatás módosítása
-11080
-11080
bérkompenzáció
2813
759
3572
Munkaügyi központ bértámogatás
2929
791
3720
átcsop.szoc.hj.adóból
-4000
4000
0
átcsop. fejlesztésre TÁMOP
-650
-650
adomány felhasználása
279
279
Változás
5742
-2450
-7451
0
0
-4159
Közös Önkormányzati Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
bérkompenzáció
167
44
211
bérkompenzáció - Hunya
258
70
328
bérkompenzáció - Csárdaszállás
305
82
387
Változás
730
196
0
0
0
926

3

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

Dologi

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

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

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Változás
52200110 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

0

0

0

Változás
85600050 Okt vagyon működtetése

0

0

0

0

Változás
0
84140317. Okt.vagyon önkorm.költségek

0

0

0

Változás
0
0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
költségalapú bérlakások üzemeltetése
Változás
0
0
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

4 360
4 360

0

0
0
0
0
0
0
4 360
4 360

0
0

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0
0

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

0
0

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

0
0
0
0
0

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

Változás
0
85202112 Rózsahegyi K.Isk.működtetése

0

0

0

Változás
0
85311110. Kner Imre Gimn.működtetése

0

0

0

0
0

Változás
85202110 Oktatási int. működtetése

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

Változás
84113310 Helyi adókkal kapcs.

0

0

0

0

0

Változás

0

0

0

0

0
0

4

0

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140310 Városgazdálkodás
445/2013Kt hat.átcsop.festmény vás.

0

0

0

0

0
0

Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

-200

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

0

0

0

0

0
0

Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat
bérkompenzáció

0

0

0

0

0
0

60

16

60

16

0

76
0
76

Változás
84242112 Településőrök

Változás

-200

0

0

0

0

0

0

-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200

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

Változás
85101150 Óvodai nevelés

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

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

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

5

0

89044214 Mg.közfoglalkoztatás

Változás
88992410 Családsegítő szolg.

0

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

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

0

0

0
0
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

0

0

0
0

0

6

0

89030150 Civil szervezetek működési támogatása

Változás
0
84140310 Közcélú támogatás-menedzsment

0

0

0

0
0
0

Változás
0
89044210 Közhasznú foglalkoztatás-kézbesítők

0

0

0

0
0

Változás
89044310 Közmunka 2013-ban induló

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
89044311 Közmunka

0

0

0

0

Változás
0
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása

0

0

0

Változás
0
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
0
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás

0

0

Változás
93291110 Fürdő

0

0

0

0

0
0
0

Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
Magyarország szeretlek program

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

650
0
0
650

0

0
0
0
0
0

650

0

650

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása

0

0

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása

0

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás

Változás

0

0

7

0

0

0
0
0

96030210 Temetkezés
Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

Változás
Összesen:

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

60

16

5 010

-200

0

4 886

12 529
12 529

-621
-621

605
605

-200
-200

0
0

12 313
12 313
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat
IV. Módosított előirányzat
változás

42 000
25 300
26 812
1 512

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Költségalapú bérlakások felújítása

Előirányzat neve

Változás
291

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Szoc. Gond. Központ
Adományból felújítás

1221

Közös Önkormányzati Hivatal

Határ Győző Városi Könyvtár

Felújítás változás összesen:

1 512

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
566 303
44 726
III. Módosított ei.
598 858
48 648
IV. Módosított ei.
601 808
48 648
Változás
2 950
0

Felhalm. egyéb kiadásai
214 386
219 386
219 386
0

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Corini és Vidovszky festmények vásárlása
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján

Összesen
825 415
866 892
869 842
2 950
Változás
200
2100

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal

650

Közműv.Közgyűjt.Intézmény

Fejlesztési kiadás összesen:

2 950

Önkormányzat

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

0

Önkormányzat

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

2 950

10

6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat
III. Módosított előirányzat
IV. Módosított előirányzat
Változás

474 156
456 167
458 043
1 876

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék

Előirányzat neve

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele

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

11

Változás

0
1 876

1 876
1 876
1 876
1 876

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím
szám

Alcím
szám

Előir.
szám

1.

1.

1.

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

1.
1.

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

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

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

1.
1.
1.

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

1.
1.

5.
6.
1.
2.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
691 296
Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
158 605
Zöldter. Gazd.tám.
25 455
Közvil. Tám.
33 238
Köztemető fennt. Tám.
100
Közutak fennt. Tám.
6 934
-62 485
Beszámítás összege (elvárt bev
38 694
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
Óvodaped. Bértám.
76 336
Óvodaműk. Tám.
12 582
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
0
64 661
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-ho
21 538
Egyes szoc.és gyermekjóléti ala
Egyes szoc.alapell.tám. Térség
204 594
Étkezés állami tám.
79 356
Bentlakásos üzemeltetési tám.
15 351
Kulturális fel. Tám.
16 337
Normatív kötött felhasználású tám.
0
Központosított támogatás műk.célú
0
Központosított támogatás felhalm.célú
Szerkezetátalakítási tartalékból
0
TEKI támogatás
0
0
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozás
Vis maior támogatás
0
Egyéb központi támogatás
Működési célú költségvetési támogatás összesen:
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
691 296
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
260 000
Építményadó
29 000
Telekadó
5 000
35 000
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
6 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
1 000
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok

1.
2.
3.
4.

70 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
421 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése,
9 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
9 000
Költségvetési bevételek összesen:
1 121 296
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
96 251
Átvett pénzeszköz működési célra.
541 989
Felhalmozási célú bevétel
537 885
Előző évi pénzmaradvány
0
Összesen
1 176 125
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.

2013. évi terv

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
1

Módosított
előirányzat IV.

753 141
168 425
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
79 991
12 186
67 058
64 661
21 538
196 508
68 544
15 957
16 337
0
9 455
487
18 654
0
0
0
20 485

802 222

262 100
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

28 000
0
0
6 527
10 000
387 627
9 000
0
0
0
9 000
1 198 849
98 951
502 986
537 885
0
1 139 822

21 900
0

21 900
0

2 319 321
300

2 360 571
0
300
0
0

300

300

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

Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
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

6 800
0
0
0
6 800
183
2 101
0
0
2 284

0
6 800
0
0
6 800
531
2 059
0
2 590

4 140
145 879

4 140
150 506
0

150 019

154 646

238 545
10 294

238 545
7 220
0

248 839

245 765

395
1 726

395
1 726
0

2 121

2 121

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

1 198 849
349 662
664 497
537 885
793 093
21 900
0
3 565 886
3 565 886

2 191 799

2 234 908

2. melléklet

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

Megn Cí
Cím Alcím Előir. ev.
m Alcím
szám szám szám
ne neve
ve

1.

1.

1.

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Előir. neve

2013. évi terv

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
1 114
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
20 575
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
393
Egyéb bevételek
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
Kamatbevétel
3 000
Készlet értékesítés
Kamatbevétel kötvény
25 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
96 251
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332
18 408
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
286 309
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
16 808
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Építéshatósági számla előző évi rendezése
0
MVH-tól átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
Magyarország szeretlek pályázati pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
541 989
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
0
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen
541 989
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítá
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 545

Módosított
előirányzat IV.

1 114
8 140
40 575
393
2 084
2 084
3 000
25 000

13 861
2 700
0

98 951

123 057

3 000
18 408
286 309
18 052
9 884
922
0
8 294

7 061
12 214
12 935
650
2 200
502 986

0

502 986

319 844
32 529
32 545

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-1

Alapszolg.ny.gond.egység inf
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
3

49 538
91 929
526 385

49 538
91 929
526 385

2. melléklet
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízm
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, Cseme
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Szé
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü
Közalapítvány pály.tám.megel.megté
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

4

1 500
10 000

1 500
10 000

11 500
537 885

11 500
537 885

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

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
Módosított
Előirányzat neve
2013. évi terv
szám szám szám neve neve
előirányzat IV.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
274 662
288 829
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
40 339
42 681
3.
Dologi kiadás
198 392
314 710
4.
Pénzeszköz átadás
277 794
203 828
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd Város Önkormány
791 187
850 048
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
5 775
7 580
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
1 559
2 047
3.
Dologi kiadás
5 622
8 305
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár ös
12 956
17 932
3.
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
11 528
10 235
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 112
2 763
3.
Dologi kiadás
10 886
12 919
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szo
25 526
25 917
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
55 754
59 936
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
15 054
16 182
3.
Dologi kiadás
15 596
15 508
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu
86 404
91 626
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
70 323
76 961
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
19 025
20 818
3.
Dologi kiadás
62 671
76 461
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Városi Egészségügyi Intézmény összes
152 019
174 240
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
250 044
259 255
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
67 161
65 647
3.
Dologi kiadás
262 815
267 613
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Térségi Szoc.Gondozási Központ össze
580 020
592 515
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
132 143
133 355
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
33 619
33 948
3.
Dologi kiadás
56 516
65 334
4.
Pénzeszköz átadás
226 274
226 274
5.
Ellátottak juttatása
0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
448 552
458 911
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
800 229
836 151
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
179 869
184 086
3.
Dologi kiadás
612 498
760 850
4.
Pénzeszköz átad., egyéb t
504 068
430 102
5.
Ellátottak juttatása
0
0
Működési kiadások mindösszesen:
2 096 664
2 211 189
2 096 664
2 211 189

5

4. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
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.

Cím Alcím
Előirányzat neve 2013. évi terv
neve neve

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
10 000
Pénzeszköz átad., e
13 807
Összesen:
23 807
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
6 934
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen
6 934
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
10 917
Munkaa.terh.jár.és s
2 948
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., e
93 715
Összesen:
121 580
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
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 861
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 455
Pénzeszköz átad., e
22 000
Összesen:
25 455
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
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
10 000
13 807
23 807
0
0
27 781
0
27 781
0
0
0
31 715
31 715
10 917
2 948
76 000
0
89 865
0
0
4 360
0
4 360
0
0
13 861
0
13 861
0
0
3 455
22 000
25 455

0

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.
3.
4.
84111510

Módosított
előirányzat IV.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkormányzati képviselőválasztás
6

0

0
0
0
0
0

4. melléklet

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

85202112
1.
2.
3.

85311110
1.
2.
3.
4.
85202110
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:
0
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
0
Okt.int. működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
42 000
Összesen:
42 000

1.
2.
3.
4.

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

84140210

0

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
0
Pénze. átad., egyéb
33 238

Összesen:
Városgazdálkodás

84140310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Vállalkozói iroda

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

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

0
0
0
1 902
1 902

0

0

2 379
2 379

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 238
0

33 238

0
42 500
18 960
61 460

357
96
69 126
23 300
92 879

0
750
0
750

0
0
750
0
750

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
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

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

9 029
1 962
2 100
0
13 091

9 572
2 108
2 100
0
13 780

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0
0
0

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

216
58
850
400
1 524

216
58
850
400
1 524

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
9 910
Pénzeszköz átad., e
2 090
12 000

0
0
9 910
2 090
12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
15 510
Összesen:
15 510
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
6 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
6 000
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
4 000
Összesen:
4 000

0
0
1 450
15 510
16 960

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.
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0
0
0
7 180
7 180
0
0
6 000
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
125
0
125
1 326
204
0
0
1 530
8 660
1 204
20
0
9 884
1 079
287
17
0
1 383
0
0
0
4 000
4 000

4. 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
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., egyéb tám.
Összesen:
0
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
4 500
Összesen:
4 500
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
2 700
Összesen:
2 700
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
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
2 000
Összesen:
2 000
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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
4 500
4 500
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

4. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
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.
88100010
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.

0
0
0
4 084
4 084
0
0
0
0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
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
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és s
2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 075
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
Személyi juttatás
20 217
Munkaa.terh.jár.és s
2 729
Dologi kiadás
2 346
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
25 292
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
Személyi juttatás
211 969
Munkaa.terh.jár.és s
28 616
Dologi kiadás
45 724
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
286 309
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
14 809
Munkaa.terh.jár.és s
1 999
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
16 808
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
910
Összesen:
910
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
10

0
0
0
4 084

4 084
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 426

2 426
7 841
2 118
3 543
0

13 502
20 217
2 729
2 346
0
25 292
211 969
28 616
45 724
0
286 309
16 555
2 281
0
0
18 836
0
0
0
1 750
1 750
0
0
0
800
800
0
0
0
1 460
1 460
120
32
348
0
500

4. 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
20 663
Összesen:
20 663
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
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
100
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
100
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
2 956
Pénzeszköz átad., e
6 475
Összesen:
9 431
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
5 500
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
5 500
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
274 662
Munkaa.terh.jár.és
40 339
Dologi kiadás
198 392
Pénzeszköz átad., e
277 794
Önkormányzat összesen
791 187
791 187
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0
0
0
10 737
10 737
0
0
0
20 663
20 663
0
0
650
1 150
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
100
0
100
0
0
2 956
6 475
9 431

5 500
5 500

288 829
42 681
314 710
203 828
850 048
850 048

5. 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.

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás
Magtárlaposi lakások felújítása
Költségalapú bérlakások felújítása
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák
Költségalapú bérlakások felújítása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

Módosított
előirányzat
IV.

2013. évi
terv
20 000
22 000

0
22 000

291

42 000

22 291
3 300

Selyem u. épület felújítása

3 300

6.

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

0

3.

0

6.

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

0

4.

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérsé
Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

1 221

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42 000

26 812

7.

6.

Felújítási kiadás mindösszesen:

12

1 221

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

7.

Előirányzat neve

2013. évi
terv

Módosított
előirányzat IV.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
392 421
392 421
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
17 834
17 834
51 505
51 505
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
102 143
102 143
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
900
900
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
2969
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
3476
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap kész.
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
600
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.
1000
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján
2100
Corini és Vidovszky festmények vásárlása
200

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

566 303

149

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

7.

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

0

7.

5.

7.

6.

7.

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

0

136

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvo
0
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés

0

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.
Klíma beszerelése
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Fejlesztési kiadás összesen:
7.

1.

149
136

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

4.

576 648

5974
695
11532
18 201
650

0

650

0
566 303

1 524
4 500
6 024
601 808

7.

8.

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

37 354

37 354

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 354

37 354

1 000
1 800
4 572

1 000
1 800
4 572
3 922

7 372

11 294

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.
13

6. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

44 726

48 648

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
1 000
Körösök Völgye Közh.Egy.
873
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.
Kölcsönök nyújtása összesen:
3 873

2 000
1 000
873
5 000
8 873

210 513

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

869 842

1.

1.

9.

10.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025

Egyéb finanszírozás kiadásai

14

7. melléklet

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

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
2013. évi
Módosított
ir. Cím Alcím
Előirányzat neve
terv
előirányzat IV.
sz neve neve
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
400
126
Kitüntetési alap
200
200
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
2 100
0
Sport alap
13 000
2 000
0
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
Talajterhelési díj
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
0
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
0
0
Rendezvények alapja
4 400
100
TDM részére peszk.átad működés
4 000
0
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
10 000
12 700
Kállai adomány, és a kamata
10 000
10 598
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játéko
0
0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.
0
210
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás
0
0
Közfogl.saját erő
0
0
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
507
507
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
0
0
IKSZT beruházás
2 200
2 200
3 726
1 026
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
0
7 541
Központosított támogatás
3 778
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
0
0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
420
420
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
20 000
3 882
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
0
3 000
2 631
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
900
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
7 962
7 962
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.
1 500
0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
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87 335

79 858

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
0
436
1 898
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
351
0

0

4.
4.

7. melléklet
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197
13 197
49 539
44 107
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
1 257
4 214
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.s
0
0
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
55 000
0
0
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
15 000
15 000
Fürdő hitelfelvét
Új Városháza kial. Maradvány költsége
4 197
0
Új városháza kial. Többletköltségei
3 000
0
Könyvtár kial.Selyem út 124.
5 000
0
Gépjármű beszerzés
3 500
3 500
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tá
72 197
71 460
27 803
21 758
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-20
Játszóterek kialakítása saját erő
5 000
5 000
Nyomda Múzeum tám-a
900
0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
376 302
372 996
11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
463 637
452 854
463 637
452 854
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
463 637
452 854
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
10 519
5189
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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10 519
474 156

5 189
458 043

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen
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Módosított
előirányzat IV.

2013. évi terv

2 729 684
708 551
0

2 772 793
793 093
0

3 438 235

3 565 886

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 211 189
26 812
869 842
458 043

3 438 235

3 565 886

0

0

9.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

2013. évi nyitó
létszám (fő)

IV. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

160

160

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

1
38
3
2
4
4

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszá

5
5
28

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Összesen:

322
295
15
632

-1
-1

1
39
3
2
3
3

-22

5
5
6

1

-21

301
295
15
611

-21

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő
munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák
átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó
a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul,
2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének
készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 25.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a
költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a Város 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét megalkotni.

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

A Bizottság javasolja a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotását az előterjesztésben rögzített tartalommal.

Döntési javaslat
"2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2013. () önkormányzati rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2014. január 1.
napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2014. évi finanszírozása az
átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az
átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a
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köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) A 2014. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és
nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2014. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2013. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. december
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:

Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló
beszámoló
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekkel ellentétben 2013-ban az Alföldvíz Zrt nem végzett nagy értékű rekonstrukciós munkálatot a város
ivóvíz és szennyvíz hálózatán mivel a T. Képviselő-testület a munkálatok forrásául szolgáló többlet bérleti díjat a
szennyvíztisztító telep fejlesztésének önerejére jelölt ki.
Az éves bérleti díj korábban alap és többlet bérleti díjból állt össze. A 2013-as évben ez a megosztás megszűnt és
egységesen bérleti díj megnevezéssel kerül kifizetésre.
A befolyó bérleti díjak a következők:

Számla szám
v12001000478
Számla szám
v1400100001
v1400100002
v1400100003
V1400100004
v1400100005
v1400100006
Összesen:

2013. évben kifizetett bérleti díjak
Nettó összeg
Kifizetés dátuma
Időszak
Ft
1 508 400
2013.02.252012.I. félévi bérleti díj
2014. évben teljesítendő bérleti díjak
Nettó összeg
Kifizetés dátuma
Időszak
Ft
188 301
2014.04.07
2 290
2014.04.07
2013.I. félévi bérleti díj
7 798 476
2014.04.07
8 115 742
2014.04.14
188 670
2014.04.14
2012.II. félévi bérleti díj
2 140
2014.04.14
16 295 619

A város ivóvíz és szennyvíz hálózatán fenntartási és hibaelhárítási munkálatok (W-s munkálatok) keretében
összesen 5.357.130 Ft kerül kiszámlázásra az önkormányzatnak, melyből 2.951.730 Ft a 2013-as költségvetési
évet, a fennmaradó 2.405.400 Ft a 2014-es költségvetést terheli.
Az elvégzett és kiszámlázott munkálatok a következők:
2013. évi "W"-s munkák
Nettó összeg Számla fizetési
Számla szám
Ft
határideje
D1333/12
168 467
2013.03.29Ivóvíz bekötő csere
D253/13
383 980
2013.12.31Ivóvíz bekötő csere
D472/13
75 570
2013.12.31Ivóvíz bekötő csere
D872/13
317 063
2013.12.31Ivóvíz bekötő csere
D471/13
354 300
2013.12.31Kisréti u. 16 tűzcsap csere
D470/13
271 700
2013.12.31Fő út Pásztor J. u 150-es tolózár csere
D876/13
109 000
2013.12.31Tanács u. 1. 100-as tolózár csere
D942/13
93 001
2013.12.31Győzelem TSZ elosztó csere
D941/13
59 051
2013.12.31Fazekas u. - Kisfok u. elosztó csere
D576/13
158 331
2013.12.31Ultrahangos szinttávadó javítás
D577/13
64 301
2013.12.31Lábas u. - Apponyi u. szennyvízvezeték rek.
D305/13
182 452
2013.12.31Szennyvíztisztító telepen HIBBON légfúvó felújítás
D578/13
220 347
2013.12.31Ivóvíz bekötő csere
D943/13
494 167
2013.12.31Szennyvíztisztító telepen Flyght keverő felújítás
Összesen:
2 951 730
Az elvégzett munkálatokat a szolgáltató a 2013. április 1-től érvényes, közgyűlés által elfogadott II. Árjegyzék alapján
kerülnek elszámolásra.
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A korábbi évek bérleti díj megosztásai alapján elmondható, hogy a kiszámlázott és 2013-ra vonatkozó, de a 2014-es
évben kiszámlázandó összegek nem kiemelkedőek.
Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

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: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013-as évben végzett városi ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és
hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Mobilbusz Kft. szerződés módosítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Ambrózi Erzsébet ügyvezető, a Mobilbusz Közlekedési Kft. nevében, kérelemmel fordul a T. Képviselő-testülethez,
hogy a 2014. évre vonatkozó helyi autóbusz közlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati
támogatás összegének az infláció mértékével (2013. nov. 1 % KSH adat) tervezett emelését és a költség növekedés
miatti közszolgáltatási szerződés módosítás szeretné elvégezni.
A tervezett árak
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Jelenlegi ár
2014. évre tervezett ár
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
200,-Ft
200,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára :
3.100,-Ft
3.130,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:
620,-Ft
625,-Ft
Az augusztusi testületi döntés alapján 2013. szeptember, október, november, december hónapokban kibővített
útvonallal A Mobilbusz Kft járatai érintették a Ridegvárosi városrész autóbusz megállóit, naponta 2 járat párral.
Elvégezték az Ridegvárosi városrészről utazók utasszámlálását, mely táblázatos formában a csatolt melléklet
tartalmaz.
Amennyiben a menetrendnek továbbra is részét kell hogy képezze a Ridegvárosi útvonal, úgy az Önkormányzati
támogatás mértékét havonta 75.000 Ft-tal szükséges megemelni, míg a járatpár eltörlésével az emelés összege
15.000 Ft.
Ha 2014. január 1-től nem kell közlekedni a Ridegvárosi városrészre, úgy menetrendváltozást kell végezni, ahol a
Máv állomásról történő indulás 6:20-ról 6:30-ra változna, a Szabadság téri indulás 6:25-ről 6:35-re változna, a
Nagylaposról történő indulás 6:45-ről 6:55-re változna, így a Nagylaposi gyermekek 10 perccel később indulnának.
·
2013. évben kapott önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.455.000,-Ft
·
2014. évre igényelt önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.470.000,-Ft (Ridegvárosi
járatüzemeltetés nélkül)
·
2014. évre igényelt önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.530.000,-Ft (Ridegvárosi
járatüzemeltetéssel)

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Ridegvárosi autóbuszjárat
megtartását, továbbá javasolja hogy a helyijárat üzemeltetési
közszolgáltatás önkormányzati támogatását havi 1.530.000 Ft-ban
határozza meg.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Ridegvárosi autóbuszjárat
megtartását, továbbá javasolja hogy a helyijárat üzemeltetési
közszolgáltatás önkormányzati támogatását havi 1.530.000 Ft-ban
határozza meg.

1. döntési javaslat
"Szerződés módosítás Ridegvárosi járat megtartásával"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járat üzemeltetési közszolgáltatás önkormányzati támogatásának
összegét 1.530.000 Ft-ban határozza meg, továbbá a közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint
elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
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: 13935373-2-04) 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 és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 10./ „A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének
szabályai” pontban szereplő önkormányzati támogatás összege 1.530.000 Ft-ra módosul 2014. január 1-i hatállyal.
2. A közszolgáltatási szerződés 4. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2014. január 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

Jegyár
200,-Ft
3.130,-Ft
625,-Ft

3. Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy
a szerződés hatályba lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása szükséges.
Gyomaendrőd, 2013 év december hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

Várfi András
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Szerződés módosítás Ridegvárosi járat eltörlésével"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járat üzemeltetési közszolgáltatás önkormányzati támogatásának
összegét 1.530.000 Ft-ban határozza meg, továbbá a közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint
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elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
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: 13935373-2-04) 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 és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 10./ „A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének
szabályai” pontban szereplő önkormányzati támogatás összege 1.470.000 Ft-ra módosul 2014. január 1-i
hatállyal.
2. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2014. január 1-i hatállyal
az alábbiak szerint módosul:

Öregszőlő

Nagylról 6:55
Szarv.út7:05

Szarv.út14:25
Nagylaposról
Szarv.út16:40

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2013. december 01-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV
Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:05
5:10
5:20
5:20
5:30
5:55
6:00---6:15
6:30
6:35
Nagyl-ra
6:15
6:25
6:30
6:40---E
6:50
7:00Kond.úton
7:05 E
7:20
Bajcsy út Tiszamal.
7:35---7:10 R E
7:30
------7:35E R 7:55
8:10E
8:25
8:30 Fürdő
9:25
9:30E
9:45
9:50E
10:05
10:10
11:25
11:30E
11:45
11:45E
12:00
13:20
13:25
13:35
13:35
13:50
13:55
13:50
13:55E R 14:10
14:20Kond.úton
14:15
14:20---E
14:35
14:30E
14:45
14:50Fürdő
14:50E
15:05
15:10
15:30
15:35E 15:45 R
Nagyl-ra
16:05
16:10E R 16:25
16:35Kond.úton
R 16:15 E
16:30
16:40
16:45E
17:00:00
17:05
18:0018:05Fürdő
18:15
18:20
18:30
18:35
21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:05
22:10---22:20
22:20
22:30
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:05
5:10
5:20
5:20
5:30
5:55
6:00---6:15
6:15
6:25
6:30
6:40---E
6:50
7:00Kond.úton
7:15E
7:25
7:35
9:25
9:30E
9:45
9:50E
10:05
10:10Fürdő
11:25
11:30E
11:45
11:45E
12:00
---13:20
13:25
13:35
13:35
13:5013:55Fürdő
14:15
14:20---E
14:35
14:45Kond.úton
14:55E
15:05
15:10
16:05
16:10E
16:20
16:45E
17:00
17:05
18:0018:05Fürdő
18:15
18:20
18:30
18:35
21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:05
22:10---22:20
22:20
22:30
PIHENŐNAPOKON (szombat)
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8:15
9:40
13:40
9:40
16:30
17:20
E: LIDL-hez is közlekedik

8:05
9:30

8:15
9:40

13:20
13:25
13:45
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:25
9:30
9:509:55 Fürdőbe
16:15
16:20
16:40
16:45
17:0017:05Fürdő
17:30
17:35

13:35

8:258:30 Fürdő
9:50
9:55

8:00
9:25

9:40
16:30
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

3. A közszolgáltatási szerződés 4. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2014. január 1-i hatállyal
az alábbiak szerint módosul:
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:
4.

Jegyár
200,-Ft
3.130,-Ft
625,-Ft

Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy
a szerződés hatályba lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása szükséges.
Gyomaendrőd, 2013 év december hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

Várfi András
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 1-11
havi gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2013. évi
költségvetését.
Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat gazdálkodásának 1-11 havi helyzetéről kívánunk tájékoztatást
nyújtani.
Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. 1-11 havi
gazdálkodásáról szóló részletes beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 1-11 havi finanszírozási helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 1-11. havi
gazdálkodásáról készített beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet
INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Tájékoztató az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő
intézmények 2013. 1-11 havi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
•

•

•

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
és az önkormányzatnál történő foglalkoztatás időszakát érintő személyi jellegű juttatását. A
Start mintaprogram március 1-jével indult ebben az évben, így a programhoz kapcsolódóan a
vizsgált időszakban csak 8 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. 2013. júliusától december 31-ig terjedő időszakban mintegy
88 fő foglalkoztatására nyílott ismételten lehetőség a Start mintaprogramtól független
közfoglalkoztatási program keretei között. Az ezen programra kapott támogatás összege
meghaladja a 17 millió Ft-ot, mely támogatás a felmerülő bérek és járulékok 90%-át
finanszírozza.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 93%-os, ami kis mértékben, de időarányos feletti
felhasználást mutat. A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerül
kivezetésre a Tartalékból a Fürdőtől történő szolgáltatásvásárlásra megtervezett 12,7 millió Ft
is. Ezen utóbbi tétel felhasználása szinte teljes egészében megtörtént, a Fürdő előlegként közel
12,6 millió Ft-ot hívott le. A közfoglalkoztatás feladatnál megtervezett közel 52 millió Ft-os
dologi kiadás keretből a fejlesztési kiadások közé szükséges átcsoportosítani 23.965 E Ft
összeget (a fejlesztések között ennyi teljesítés jelentkezett a vizsgált időszakban). Az
önkormányzat egyéb szakfeladatai közül időarányost meghaladó felhasználás történt a
parkfenntartás, szúnyoggyérítés, polgárvédelem és városgazdálkodás szakfeladatokon.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében az időarányosnak megfelelő. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított
támogatásból (20.663 E Ft) felhasznált több mint 20 millió Ft. A Képviselő-testület novemberi
ülésén jóváhagyott a Fürdő részére további 10 millió Ft összegű működési támogatási keretet,
melyből a Kft. rendezni fogja az Önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozását (a Fürdő a
bérleti díj első részletét, a bruttó 5 millió Ft-ot megfizette önkormányzatunk részére) is. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan 555 E Ft utalása történt meg az
önkormányzat részéről. A Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett, 2013. év I. félévi
bérleti díj továbbutalása a települési önkormányzatok felé 2013. augusztus végén megtörtént,
4.685 E Ft összegben. Az árvíz sújtotta települések megsegítésére az önkormányzat 1.500 E
Ft támogatást nyújtott. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan több mint 540 E Ft összegben
történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő összege. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft.
által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az
oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira átadott
pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint az óvodai és bölcsődei

•

•
•

•

feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE valamint a helyi
buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás időarányos összege. A segélyekre
megtervezett keretből 40% alatti a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 32
millió Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét foglalja
magába, a Leader marketing előfinanszírozását, az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és
járulékok megelőlegezett összegét, a Liget Fürdő Kft. helyett a pénzintézet felé visszafizetett
15 millió Ft összegű tartozás előírását, valamint a GYÜSZ-TE nyertes pályázatának
előfinanszírozását. A GYÜSZ-TE nyertes projektjének megvalósítására a vizsgált időszakban
az önkormányzat 3.645 E Ft-ot előlegezett meg, mely összeget a támogató hatóság nagy
valószínűséggel még ebben az évben át is utal részünkre.
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 több mint 247 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 113 millió Ft
o Komposztáló karám készítése 102 E Ft
o Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközp. 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 közel 27 millió Ft
o Fegyvernek utca záportározó 317 E Ft
o Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 E Ft
o Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 1.270 E Ft
o DAOP pályázat Infrastruktúra javítása Mirhóháti út 1-5. 37.008 E Ft
o START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és fűtésszerelés
1.551 E Ft
o START mintaprogram gépjármű beszerzés 2.500 E Ft
o START mintaprogram betonelem gyártó gép vásárlása 6.120 E Ft
o START mintaprogram varroda villanyszerelési munkái 270 E Ft
o START mintaprogram fejőrendszer beszerzés 4.410 E Ft
o START mintaprogram traktor vásárlás 8.288 E Ft
o START mintaprogram varrodába gépek vásárlása 825 E Ft
o Esze T. utca útalap kivitelezése 508 E Ft
o Volt Enci telephely és a körgát között útalap készítése 927 E Ft
o Magtárlaposi lakások befejezése 22.583 E Ft
o Október 6. ltp-en mászóka föld és alapozási munkák 842 E Ft
o A Csókási és a besenyszegi játszótéren lengőhinta telepítése 420 E Ft
o Gépkocsi vásárlás (Dacia Duster) 3.487 E Ft
o Akadálymentes feljáró készítése a Városházánál 246 E Ft
o Ingatlan foglalója 300 E Ft
o Belvíz III. ütem 5 millió Ft
o Külterület környezetállapot javítás 524 E Ft
o Szennyvízcsatorna bővítés Bánomkert 50 E Ft
o Szennyvízcsatorna hálóra rákötés 150 E Ft
o Esze T. utca vízelvezetés 419 E Ft
o Selyem úti óvoda csoportszobák parkettázása és villanybojler beszerzés 1.389 E Ft
o Számítógép vásárlás Dr. Varga Edit háziorvos részére 159 E Ft
o Oktatási intézményekben riasztó cseréje 417 E Ft
o Csepel diesel motor vásárlás 460 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, valamint a Környezetvédelmi alapból a holtág
egyesületek részére nyújtott támogatások összege is.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok lakáskölcsöne 666 E Ft
összegben, a Körös Kajak SE részére a sólyapálya építéséhez biztosított 1.573 E Ft, valamint a
Rózsahegyi Alapítvány részére a játszótér építéséhez megelőlegezett támogatás 3.143 E Ft
összegben.
A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én és szeptember 30-án esedékes
kötvénytörlesztés 135 millió Ft összege.

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan a Zöldpark Kft. részére a megtervezett 31.715 E Ft
összegből 21.313 E Ft került átadásra a technikai dolgozók 8 és fél havi 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, mely összegek teljes egészében felhasználásra kerültek.
A 2013. évi dologi kiadások finanszírozására 62 millió Ft került betervezésre, mely keretből a vizsgált
időszakban 49 millió Ft került felhasználásra.

Bevételek alakulása
•

•

•

A realizálódott saját bevétel meghaladja a betervezett összeget. A bérleti díjak 125%-ban
teljesültek, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a Regionális Hulladéklerakó a 2012. II.
félévi bérleti díját csak 2013. évben fizette meg és ezen felül határidőre teljesítette a 2013. évi
bérleti díjak megfizetését. A kamatbevételek 154%-ban realizálódtak, itt jelenik meg a
folyószámla után kapott kamat (meghaladja az 5,5 millió Ft-ot) és a kötvényből, valamint az
egyéb szabad forrás (35.250 E Ft) lekötéséből származó kamatbevétel.
A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban több mint 110%-on teljesültek, ezen belül az
építményadó bevétel 98%-on, a telekadó 88%-on, a magánszemélyek kommunális
adóbevétele 106%-on, az iparűzési adóbevételek 112%-on, a talajterhelési díjbevétel 267%on, az idegenforgalmi adó 85%-on teljesült. A gépjárműadó bevétele 99%-on teljesült, az
állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60%-ának továbbutalása. A mezőőri járulék
bevétel 79%-ban realizálódott.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök 73%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a 2013. márciusában indult Start
mintaprogramra eddig leutalt 284.345 E Ft összegű támogatás, a 2012. évi mintaprogram
elszámolásához kapcsolódó 18.052 E Ft támogatás, az egyéb közfoglalkoztatásra járó
támogatás 14.796 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 8.294
E Ft és a mezőőri támogatás 3.000 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj
megelőlegezésére 288 E Ft-ot kapott az önkormányzat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
jogcímen 92 E Ft-ot, a belvíz III. ütemhez pedig 364 E Ft-ot. A Közös Hivatal
működtetéséhez ebben az évben 4 alkalommal (2013.01.01-10.31. időszakot érintően) kért be
az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, Csárdaszállástól 6.280 E Ft érkezett meg,
Hunyától 8.163 E Ft. A KLIK fenntartásába került oktatási intézményeink előző évi lehívott
pályázati forrása 7.061 E Ft összegben realizálódott. A szúnyoggyérítési feladatokra a
településekről érkezett támogatás összege 339 E Ft, a 2012. évi társulási normatíva
elszámolása alkalmával 2.025 E Ft összeg érkezett az önkormányzat számlájára. Az ÁROP
pályázathoz kapcsolódóan előlegként 650 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Kölcsön
visszatérülés jogcímen több mint 15 millió Ft realizálódott, melyből 1.685 E Ft összeg a
Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan - a bérek és járulékok
finanszírozására - nyújtott kölcsön részbeni megtérülése, 11.661 E Ft pedig a GYÜSZ-TE
pályázatához biztosított kölcsön megtérülése volt.
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A felhalmozási célú saját bevételeknél önkormányzati lakások lakbérbevétele, ingatlan
vételárrész, telek értékesítésből származó bevétel, továbbá felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó
áfa visszatérülés jelenik meg.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP
1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódóan realizálódott 96.670 E Ft összegű támogatás, a DAOP
5.2.1/A-11-2011-0010 belvíz VIII. beruházás 19.018 E Ft összege és a belvíz III. beruházás
7.868 E Ft összegű támogatása, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyén
megvalósult infrastrukturális beruházás (NFÜ-DAOP 4.1.3/A-11-2012-0044) 45.875 E Ft
összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 388 E Ft, a
csatorna érdekeltségi hozzájárulás 5.373 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 3.212 E Ft értékben realizálódtak, a belvízhitel és a vihar
okozta károk enyhítésére biztosított kölcsöntörlesztésekből 1.682 E Ft folyt be az
önkormányzat számlájára. A Közalapítvány és a Körös Kajak SE részére még az elmúlt évben
megelőlegezett pályázati támogatás 13.950 E Ft összegben térült meg önkormányzatunk
részére.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
•

•

•

•

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. November
hónapban került sor a dolgozók részére a munkabér havi egyszeri felvétele költségének
megtérítésére.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése időarányos alatt alakult. Ennek magyarázata
elsősorban, hogy a két kistelepülés a költségvetésébe betervezett dologi kiadásnak csekély
részét, mindössze 36%-át használta fel. A Közös Hivatalhoz betervezett kiadások nagy része a
hunyai és a csárdaszállási települési önkormányzatnál teljesült, nem történt meg az
önkormányzatok részéről teljes körűen a dologi kiadások továbbszámlázása. Gyomaendrőd
esetében a dologi kiadások teljesítése 75%.
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 kevesebb
mint 60%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között 6.426 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban,
szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver és egy
számítógép beszerzés, megtörtént az épület klímákkal való felszerelése és az irattárba polcok
vásárlása.

Bevételek alakulása
•
•

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak több mint 800 E Ft összegben.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási
díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt rehabilitációs

•

hozzájárulás összegét, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a
jogcímen 1.373 E Ft realizálódott.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások 9.609 E Ft összege.

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

7580

7139

Telj / a mód. ei.
% ban
94,18

1559

2047

1806

88,23

5622
12956
0

8305
17932
3449

6828
15773
3449

82,22
87,96
100,00

12956

21381

19222

89,90

119

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányossal közel azonos. A személyi
juttatások között jelentkezik 186 E Ft összegben a saját gépkocsi hivatali célú használata,
mely a dologi kiadások között a belföldi kiküldetésnél került megtervezésre, ennek
átcsoportosítása szükséges a következő költségvetési rendelet módosítása során. Képviselőtestületi döntés alapján 2013. március 1. napjával 1 fővel bővült a Könyvtár dolgozói
létszáma, így a könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik 8 órában, 2 4 órában és foglalkoztatva van
1 informatikus 4 órában.
A dologi kiadások teljesítése 82,22 %.
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.893 E Ft-ból 1.627 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 86 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva
történik annak figyelembevételével, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg
a rendelkezésre álló keretet.
o A gázköltségek finanszírozására betervezett 993 E Ft-ból 780 E Ft, a villamos energia
költségnél a 350 E Ft-ból 285 E Ft került felhasználásra a vizsgált időszakban. 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.
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.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

581

Telj. / Mód. Ei
%-ban
193,67

bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány (műk.
c.)
Bevételek
összesen

12656

21080

18913

0

1

0

12956

21381

19494

89,72

91,17

•

Az intézmény saját bevétele 193,67 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, mely használt,
kiselejtezett könyvet értékesítéséből, továbbá fénymásolásból és az internet használatból
befolyt bevételből és bérleti díj bevételből tevődik össze.
• Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 89,72 %.
Az intézmény az év végéig a meghatározott kiadási kereteken belüli gazdálkodással tud működni, úgy
a személyi juttatások, mint a dologi kiadások területén.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11528

10235

9283

Telj / a mód. Ei.
% ban
90,70

3112

2763

2384

86,28

10886
25526

12919
25917

9647
21314

74,67
82,24

344

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, így a foglalkoztatottak létszáma 5 főre módosult.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 74,67 %-a került felhasználásra, ami egy
takarékos gazdálkodást 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

2933

0

6800

6800

5286

77,74

15826

16320

16737

102,56

25526

26053

22023

84,53
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Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 696 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a 76
%-a folyt be, azaz 4.560 E Ft.

Az intézmény kiadásai közé beépítésre került 1.500 E Ft, melyet a Gyomaendrődi Hírmondó újság
készítésére és terjesztésére kell fordítani, ebből 810 E Ft került felhasználásra.
Az intézmény bevétele év végével elmarad a tervezett összegtől, így a kiadásoknál kell tartalékolni az
intézmény vezetőjének annak érdekében, hogy a tervezett keretek közötti gazdálkodás megvalósuljon.

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

59936

53698

Telj / a mód. Ei
% ban
89,59

15054

16182

13722

84,80

15596
86404

15508
91626

17901
85561

115,43
93,38

619

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett jelentkezett. Az intézmény esetében mindez azért
nem jelent problémát, mert közel 8 millió Ft összegű állami támogatás került tartalékba a költségvetés
elfogadásakor. Ezen összeg a Költségvetési törvény változásából adódóan nemcsak a személyi jellegű
kiadások finanszírozására használható fel, hanem dologi jellegű kiadások is finanszírozhatók belőle.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben
hatályba lépő változásai az óvodákat is érintik. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és
kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő
minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidő-szabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló
Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent.
A Nkt. módosított 64. §-a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül
minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra – így minden
óvodapedagógusra is – vonatkozik.
Az Nkt. 2013 augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez
kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között. A most
kezdődő nevelési/tanévben ez a következőképpen fog alakulni:
„97. § (20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének legalább
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.”

A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének
kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér
emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató
bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 2011ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja
az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának
lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok
és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a
pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép.
Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit
kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító
intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a
kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit.
Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével egyidejűleg módosításra került a 2013. évi
költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. pontja, melyben a támogatás alapjául szolgáló
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét az év utolsó 3 hónapjára
vonatkozóan 263 ezer forinttal megemelték. Ez önkormányzatunk esetében azt jelenti, hogy 4.999.-E
Ft-tal több állami támogatást kapunk, melyet az óvodapedagógusok illetményváltozásával egyidejűleg
be kellett építeni a költségvetési rendeletünkbe. Megtörtént az októberi közoktatási statisztikai adatok
felmérése, melynek alapján október hónapban módosításra kerültek az állami támogatás alapjául
szolgáló mutatószámok. Előzetes számítások alapján megállapítható, hogy az óvoda esetében az éves
állami támogatás fedezetet fog nyújtani a működtetési kiadásokra. A 2014. évi állami támogatás
várható összege 92.150 E Ft, az 1-11-havi tényleges kiadások és bevételek és a november havi várható
bérek és járulékainak összegét figyelembe véve 1.370 E Ft összeg használható fel a dologi kiadásokra
december hónapban.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

183

531

258

Telj. / Mód. Ei
%-ban
48,59

2101

2059

1054

51,19

0

2

348
0

84120

89034

81559

91,60

86404

91626

83219

90,82

Az intézményi működési bevételből 238 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel.
A támogatás értékű működési bevételek között 1.054 E Ft realizálódott, melyből 154 E Ft 1
fő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási összeg, 900 E Ft pedig az Emberi Erőforrások
Minisztériumától nyert pályázati támogatás.

•
•

A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 348 E Ft az óvoda vacsora
megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény kis értékű eszközök, udvari
játékok vásárlására fordított.
Az irányító szervtől kapott támogatás összegének alakulása az időarányossal közel azonos.

(Az önállóan működő intézmények beszámolóit készítette: Tóthné Gál Julianna)

Összegzés, kitekintés:
2013. december 5.-én az önkormányzat számláján 198 millió Ft jelenik meg. A napi zavartalan
működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését, a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell, továbbá arra kell törekedni, hogy azok a bevételek,
melyek ebben az évben vagy az ezt megelőző években képződtek és a következő évek
kötelezettségeinek a finanszírozását szolgálják év végén az önkormányzat számláján rendelkezésre
álljanak.
A város 2013. december havi gazdálkodását meghatározó események:
•
•
•
•
•
•

2013. december 5-éig a rendszerbe berögzített, kifizetésre váró tételek összege közel 30 millió
Ft (Hulladéklerakó bérleti díj tovább utalása és a Térségi Szociális Gondozási Központ
támogatás igénye)
A Liget Fürdő Kft. részére biztosított többlet támogatási keret 10 millió Ft
A Révzugi szivattyútelep átépítése 2 millió Ft
A szennyvíz-és ivóvízhálózaton végrehajtott javítási munkálatok költsége 3,8 millió Ft
Parkosításhoz növények beszerzése és a ligetek gallyazása 1,4 millió Ft
A város 2013. évi gazdálkodásának alakulását nagymértékben befolyásolja az
adóbevételekhez kapcsolódó behajtási cselekmények év végi realizálódása, valamint az
iparűzési adó feltöltés alakulása.

Gyomaendrőd, 2013. december 6.

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. 338 /2013.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Működési támogatás alakulása 2013. 1-11 hó

KIADÁSOK
Személyi juttatások alakulása:
A személyi juttatások módosított ei. 253 513 e Ft, melyből november 30-ig 237 183 e Ft összeg került
teljesítésre.
2013. december 31-ig elszámolásra kerül még:
• a december 2-án elutalt november havi nettó bér, 17 385 e Ft összegben és a nettó bérhez
kapcsolódó elszámolási különbözet,
• valamint kifizetésre került nettó 477 e Ft összeg és a nettó bérhez kapcsolódó elszámolási
különbözet folyószámla vezetési költségre az intézmény munkavállalói részére
Az elszámolási különbözet várható összegével együttesen december hóban a személyi juttatások 25
308 e Ft összegben kerülnek még teljesítésre.
A soron következő előirányzat módosítás alkalmával beépítésre kerül még a bérkompenzáció állami
finanszírozás alapján, így a szükséges forrás rendelkezésre áll a decemberbe elszámolandó bér és
elszámolási különbözet teljesítéséhez.
Munkaadói járulékok alakulása:
A munkaadói járulék jogcímen a módosított előirányzat 68 098 eFt, melyből november 30-ig 50 241
eFt került teljesítésre. December hónapban a novembert terhelő személyi juttatásokhoz tartozó
járulékok kerülnek még elszámolásra megközelítőleg 8000 eFt összegben. Várhatóan a munkaadói
járulékok jogcímen megtakarítás fog keletkezni az évvégéig, mely forrása lesz a dologi kiadások
között elszámolt 25 és 55 év feletti munkavállalók járulékának, az úgynevezett munkahelyvédelmi
akciótervvel összefüggő befizetés jogcímen.
Dologi kiadások alakulása:
A dologi kiadások módosított EI 275 064 eFt, melyből 2013. november 30-ig 230 153 eFt összeg
került teljesítésre. Ebből előirányzat módosítással csökkenteni fogunk 6 533 eFt összeget. Így a
fennmaradó közel 38 300 eFt elegendő fedezetet fog biztosítani a decemberi kiadásainkhoz.
A kiadási jogcímeket sorra véve az alábbi kiadásokkal számol intézményünk még december
hónapban:
- élelmiszer beszerzés
10 500 eFt
- gázenergia szolgáltatás díja
2 000 eFt
- vízdíj
1 000 eFt
- villamos energia díj
5 000 eFt
- működéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak
5 000 eFt
(gyógszer vásárlás, pelenka vásárlás, orvosi szolg, biztosítás, vásárolt élelmezésHunya, szippantás, szemétszállítás, stb.)
- üzemanyag
400 eFt

-

készlet beszerzés (tisztítószer, tisztálkodási szer,
egyéb készlet beszerzés)
2 000 eFt
ÁFA befizetési kötelezettség
500 eFt
Egyéb kiadások (alapellátás működési
plusz támogatás felhasználása)
6 900 eFt

összesen

33 300 eFt

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
2013. 1-11. hóban az adományként átvett pénzeszköz felhasználása került teljesítésre ezen a jogcímen.
BEVÉTELEK
Saját működési bevételek alakulása:
A működési bevételek módosított előirányzata 238 545 Ft 2013. november 30-ig 213 245 eFt
összegben kerültek teljesítésre.
Várhatóan 2013. december hónapban még 20 000 eFt fog beérkezni számlánkra, saját működési
bevétel címen, a fennmaradó bevétel kiesés, az étkezők számának csökkenéséből adódik, mely az
élemiszer beszerzés jogcím előirányzatának csökkentésével szemben kerül rendezésre
rendeletmódosítás alkalmával.
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól:
Támogatás értékű működési bevételt az intézmény 2013. évre 2 000 e Ft összegben tervezett, mivel a
tervezés során kérdéses volt a közfoglalkoztatás alakulása, ezen belül a közfoglalkoztatottak
bérkifizetésének módja és rendszere – nem volt iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a Munkaügyi
Központnak lehetősége lesz ezen a címen az intézmény részére támogatást nyújtani munkabér
hozzájárulás, kifizetés keretében 2013. évben. Az évközi változások azonban lehetővé tették a közcélú
foglalkoztatást intézményünk részére is. Ezen a jogcímen 2013. november 30-ig 6 182 eFt összegű
bevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít a személyi juttatások kiadási jogcímeihez, mely
rendeletmódosítással átcsoportosításra kerül a kiadási jogcímek előirányzataiba.
ÖSSZEGZÉS
Intézményünk a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat a tervezettnek megfelelően tudja
teljesíteni év végéig. A dologi kiadások meglévő fedezete is elegendő lesz, az évvégi kiegyensúlyozott
gazdálkodáshoz.
Az intézmény 2013. évi gazdálkodását nagyban segítette, hogy az idei évben a gyermekétkeztetési
feladatok finanszírozására a szerkezetátalakítási tartalékból 2 868 eFt összegű támogatást kaptunk,
továbbá ugyanezen keretből a 22/2013. (VI.11) BM rendelet 1.§ d) pontja szerint a szociális és
gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére intézményünk 8 654 eFt összegű támogatásban
részesült.

Gyomaendrőd, 2013. december 5.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
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. 01-11. 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
Költségvetési támogatás

adatok: eFt.
Teljesítés 12. havi
várható
1.384
2.964

Eredeti
előirányzat
2.000

Módosított
előirányzat
2.000

143.879

143.879

144.193

155.822

4.140
2.000

4.140
4.908

5.954
5.370

6.269
5.713

Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra:
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú projekt esetében december elején nyújtjuk be az II. számú
kifizetési kérelmünket.
Működési célú támogatás értékű bevétel társadalombiztosítási alaptól:
Finanszírozási bevételünk meghaladja az időarányos tervezést. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár szeptember hónapban utalta a 256/2013. ( VII.5.) Kormány rendeletben meghatározott,
egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, amelyet a decemberi rendeletmódosítás során
építünk be a költségvetésünkbe.

Intézményi saját bevétel:
Intézményi saját bevételeinket 144 %-on teljesítettük. Az időarányos tervtől való pozitív eltérés oka
• Az egészségügyi szolgáltatás bevételének ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) teljesítése 193 %, mely a háziorvosi
praxisok működtetése miatt emelkedett meg ebben az évben.

Önkormányzati támogatás:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

2.000 eFt.
4.908 eFt.
5.370 eFt.

A 2013. évi elfogadott költségvetésünk 2 millió forint önkormányzati támogatási igényt tartalmaz. Az
előirányzat változását ( 4.908 eFt. ) a Képviselő-testület által kijelölt alapellátási plusz feladat és a
371/2011. ( XII.31. ) Kormány rendeletben kötelezően előírt bérkompenzáció tették szükségessé.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás

Eredeti
előirányzat
70.323
19.025
62.671

Módosított
előirányzat
74.523
20.253
73.811

adatok: eFt.
Teljesítés
12. havi
várható
71.717
79.000
19.104
21.200
75.330
82.530

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:
Az egészségügyi ágazatban kötelezően előírt bérrendezés augusztus hónapban megtörtént. A személyi
juttatások előirányzatának változását a decemberi Képviselő-testületi ülésre szeretnénk beterjeszteni
rendeletmódosításként, mivel a 256/2013. ( VII.5.) Kormány rendelet ezt szükségessé teszi.

A dologi kiadások teljesítése meghaladja a tervezett összeget. Ennek oka a háziorvosi szolgálat
működése kapcsán kifizetett vállalkozói díjak emelkedése volt. Rendeletmódosítás során a dologi
kiadások előirányzatát rendezzük.
Az ellátás színvonalának emelése érdekében közel 2,5 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre a
számítástechnikai gépparkunkon. A nyomtatók és a szünetmentes tápegységek cseréjének költsége a
dologi kiadások között szerepel.

3. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA
Fejlesztési kiadás: 7.705 eFt.
Az intézet egységes nyári szabadsága alatt elvégeztük a szükséges felújítási -, karbantartási
munkálatokat és fejlesztettük számítástechnikai rendszerünket. A Képviselő-testület a Városi
Egészségügyi Intézményt bízta meg a gyomaendrődi 1-es, és 2-es körzet tárgyi minimum feltételeinek
biztosításával. A szükséges nagyértékű orvosi eszközöket, berendezéseket beszereztük.

Gyomaendrőd, 2013. december 6.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014. évben alkalmazott
díjtételei
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
Az önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények és szervezetek közül 3-an jelezték
önkormányzatunk felé, hogy 2014. évben nem kívánnak díjat emelni. A következő évben is a 2013.-ban alkalmazott
árakon veheti a lakosság és a különböző szervezetek igénybe a Határ Győző Városi Könyvtár és a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény szolgáltatásait, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok használati díja is
változatlan marad.
A díjemelés mellőzését a szolgáltatást nyújtók azzal indokolták, hogy sok esetben a jelenleg alkalmazott díjak
megfizetése is problémát jelent a szolgáltatást igénybevevők számára.
Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
jóváhagyását.

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évben is a 2013. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 01.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Varga Lajos Sportcsarnokban alkalmazott 2014. évi díjak"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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A Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett Varga Lajos Sportcsarnok 2014. évben nem emeli árait, továbbra is a
2013. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 01.
Felelős: Fekete József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"A Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alkalmazott díjtételei 2014. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

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
2014. évben is a 2013. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 2013. évben előírt tartozásának
felülvizsgálata
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. novemberi ülésén hozzájárult a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 25
millió Ft összegű, működési célt szolgáló hitelfelvételéhez és vállalta a hitel összegére a betétfedezet biztosítását. A
hitel visszafizetésének eredeti határideje 2012. november 30.-a volt. A visszafizetési határidő lejárta előtt a Fürdő
ügyvezető igazgatója jelezte az Önkormányzat felé, hogy saját költségvetéséből nem tudja a hitel összegét rendezni,
így a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a pénzintézet felé fennálló tartozásból rendez a Fürdő helyett 10
millió Ft-ot, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Liget Fürdő Kft. kezdeményezze a pénzintézetnél a fennmaradó 15 millió
Ft összegű hitel visszafizetésének átütemezését 2013. június 30. napjára.
2012. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hitel részbeni törlesztéséből adódó 10 millió Ft összegű
tartozását a Liget Fürdőnek elengedte. A döntés indoka az volt, hogy amennyiben az önkormányzat tartozásként
kezelte volna a 10 millió Ft-ot, a Fürdő veszteséggel zárta volna az évet, ami a folyamatban lévő Turisztikai
pályázata szempontjából nem volt megengedhető.
A Fürdő által felvett hitel fennmaradó 15 millió Ft összegét sem tudta a Kft. saját költségvetéséből rendezni, a hitelt a
pénzintézet felé a Fürdő helyett 2013. június 30.-án az önkormányzat fizette vissza.
Az Önkormányzat ezen 15 millió Ft-ot előírta a Fürdővel szemben követelésként, majd a Képviselő-testület 2013.
júniusi döntésének megfelelően jelen előterjesztés keretei között felülvizsgálja.
A tartozás felülvizsgálatához a Fürdő elkészítette azon beadványát, melyben bemutatta a Kft. 2013. évi
gazdálkodásának várható alakulását, a realizálódható bevételek és teljesülő kiadások nagyságát. A Fürdő
kalkulációja alapján ahhoz, hogy a Fürdő ne zárja az évet veszteséggel, nem lesz szükség a 15 millió Ft összegű
tartozás elengedésére.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. 2013. évi tartozásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15
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millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013. június 30-án visszafizette a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett
végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű
tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. december 31. napjában határozza
meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Vass Ignác
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. november 28-ai ülésén döntött több, az Önkényuralmi rendszerekhez köthető
megnevezést hordozó közterületnevek módosításáról.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság)
módosító indítványként benyújtott döntési javaslatában szereplő 17 közterületi névből 10-et változtatott meg a
Képviselő-testület. A névmódosítási döntéseket követően utasította az Ügyrendi Bizottságot, hogy a decemberi
ülésre készítsen elő új javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottságnak az előkészítő munkára gyakorlatilag egy hete maradt, mely idő alatt csak informális
egyeztetésekre és a korábbi javaslatok tematikus áttekintésére nyílt lehetősége.
A fenti helyzetre és az előzetes egyeztetésekre figyelemmel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a döntést halassza
el az Ügyrendi Bizottságnak egy alaposabb előkészítő munkát követően, széleskörű véleményekre alapozott új
döntési javaslatának összeállításáig.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a következő határozati javaslatokat
terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2013. novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási
javaslatát egy új eljárás keretében készítse elő. A javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat,
vegyen igénybe szakértői véleményeket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Megyeri László
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Corini és Honti képek vásárlása
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy 3 db Corini festmény és 5 db Honti Antal kép megvételére fedezetet biztosítani szíveskedjen.
A Corini festmények megvásárlásának szándékát már szeptemberben jelezte a közalapítvány, akkor a 446/2013.
(IX. 26.) Gye. Kt. határozatának értelmében arra kérte a Tisztelt Képviselő-testület az alapítványt, hogy a képek
értékének megállapítására értékbecslőt kérjen fel. Az értékbecslés megtörtént mind a három kép esetében, az erről
szóló certifikációk az előterjesztés mellékletét képezik.
Honti Antal 5 képét lánya és örököse, Honti Judit ajánlotta fel a közalapítványnak megvásárlásra. Ezek a képek is
megtekinthetők az előterjesztés mellékletében.
A képek vételárait az alábbi táblázat tartalmazza:
A kép címe
Corini Margit: Vitorlás
Corini Margit: Vitorlások
Corini Margit: Erdőrészlet
Honti Antal: Fő utca az evangélikus templommal
Honti Antal: A liget ősszel
Honti Antal: Tanya
Honti Antal: Vasútállomás környéke
Honti Antal: Járdakészítés a Pásztor János úton
Összesen:

Ár (Ft)
400.000,400.000,500.000,150.000,120.000,150.000,150.000,130.000,2.000.000,-

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki kortárs művészek alkotásainak megvásárlására, melyre a közalapítvány is
pályázott a három Corini festmény és öt Honti Antal kép megvásárlásának érdekében, azonban a pályázaton nem
nyertek. Ezért is fordultak az önkormányzathoz segítségért.
Emellett tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vidovszky gyüjteményük ismét gyarapodott. Herrmann
Jánosné kalocsai lakos, Vidovszky leszármazott „Édesanyám a verandán” című 90x110 cm méretű olajfestményt
adományozott a városnak, amit a közalapítvány gyűjteményében helyeztek el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az alábbi képek megvásárlását javasolja a Képviselőtestület számára:
Corini Margit: Erdőrészlet
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500.000,-

Honti Antal: Fő utca az evangélikus
templommal
Honti Antal: Vasútállomás környéke
Honti Antal: Járdakészítés a Pásztor János
úton
Összesen:
A Bizottság a képvásárlás forrásául a 2013. évi többlet
adóbevételt javasolja kijelölni.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

150.000,150.000,130.000,930.000,-

A Bizottság a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetértett, annak
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"Corini és Honti képek vásárlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Kuratóriuma kérelmének, és megvásárolja az alábbi Corini festményeket valamint a Honti Antal
képeket:
Corini Margit: Erdőrészlet
Honti Antal: Fő utca az evangélikus templommal
Honti Antal: Vasútállomás környéke
Honti Antal: Járdakészítés a Pásztor János úton

Összesen:

500.000,150.000,150.000,130.000,930.000,-

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műtárgyvásárlás költségének, 930.000-Ft összegnek
a forrására a 2013. évi többletadó bevételt jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Corini és Honti képek vásárlásának elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrás hiányában elutasítja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriumának képvásárlással kapcsolatos kérelmét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratórium tagjának személyére
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tagja, Bella Rózsa korábban tájékoztatta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, miszerint kuratóriumi tagságának mandátumáról 2013. június 2. napjával le
kíván mondani.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okirata a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/C §-ának (1) bekezdése alapján magában foglalja, hogy a
Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 9 tagból álló kuratórium. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a kuratórium tagjait (elnök: Kóris György Béláné, titkár:
Megyeriné Csapó Ildikó, tagok: Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén, Nagyné Perjési Anikó, dr. Frankó Károly,
Diószegi Gyula Antalné, Bella Rózsa, dr. Perneczky László Árpád, Fülöp Imréné) 5 évre bízta meg a kuratórium
működtetésével 2011. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig.
Bella Rózsa lemondását követően a Tisztelt Képviselő-testület, mint alapító dr. Latorcai János Miklósnét bízta meg a
kuratórium tagsági feladatainak ellátásával, és felkérte Várfi András polgármestert, hogy írásban kérje fel dr. Latorcai
János Miklósnét a kuratóriumi feladatok ellátására. A felkérés megtörtént, a megküldött elfogadói nyilatkozat
azonban nem került aláírásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék újabb javaslatot tenni a Bella Rózsa lemondását követően
megüresedett kuratóriumi tag személyére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a
kuratóriumi tag megbízásáról - az egyeztetések lefolytatása után - a
2014. januári ülésén döntsön.

1. döntési javaslat
"Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány
Közgyűjteményeiért kuratórium tag megbízásáról a 2014. januári ülésén dönt.
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Gyomaendrőd

Város

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért kuratórium tagsági feladatainak ellátásával ………………….. napjától 2016. április 30. napjáig
megbízza ………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg megbízza Várfi András
polgármestert, hogy ……………………….. írásban kérje fel a kuratóriumi feladatok ellátására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Mintamenza program bevezetésének vizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Képviselői indítványra a Térségi Szociális Gondozási Központ elkészítette és jelen előterjesztéssel a Képviselőtestület elé terjeszti a Mintamenza Program bevezetésével kapcsolatos szakmai véleményét, állásfoglalását:
A Békés megyében elindított, országos kiterjesztésű Mintamenza program Gyomaendrődön történő bevezetésével
kapcsolatban intézményünk az alábbi számításokkal és tényekkel alátámasztott tájékoztatást tudja nyújtani:
I.

Előzmény

Országos kitekintés:
2009-ben az OÉTI és az ÁNTSZ együttműködve országosan felmérte az óvodai közétkeztetés helyzetét. A helyi
adatok értékelése után a Dél-alföldi Régióban a kedvezőtlen eredmények alapján a közétkeztetés minőségi
javításáért működőképes és hatékony stratégia kidolgozása történt meg. Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség egyedülálló partnerkapcsolatot alakított ki. Az együttműködés
lehetőséget adott/ad a közétkeztetés területén az egészségügyi szükségletek teljesítésének és a magas színvonalú
szakmai háttér megteremtésének kialakítására.
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

MENZA MINTA=MINTAMENZA
KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉTKEZTETÉS MEGÚJÍTÁSA CÉLJÁBÓL
Cél: az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelmű
nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció.
Ennek érdekében el kell érni az eddig nem megfelelő gyakorisággal használt nyersanyagok, pl. hal, gyümölcs,
minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazását, az étlapok megújítását.
A közétkeztetésbe a helyi szállítók, helyi őstermelők termékeit, valamint a bio élelmiszereket szélesebb körben be
kell vonni.
Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete és az MNGSZ a cél eléréséért vállalja:
A Programhoz csatlakozó konyhákon konzultáció, tanácsadás lehetőségét, menüsorok értékelését.
Étlap-értékelést, tápanyag-kiszabatok feldolgozását, értékelését (NutriComp programmal)
- kiindulási állapot
- a Program szellemében kialakított étrend értékelése
- nyomon követés
Igény szerint „kerekasztal" megbeszélés szervezését
Intézményi kitekintés:
Intézményünk az elmúlt fél évben több alkalommal is személyes konzultáción és termékbemutatón vett részt, mely a
Mintamenza programot ismertette, mutatta be.
Jelenleg a Mintamenza program bevezetése nem kötelező, csak lehetőség. Ismereteink alapján, folyamatosan
mérlegeljük a programhoz való csatlakozást, és úgy ítéljük meg, hogy annak bevezetése mellett körülbelül
ugyanannyi előny szól, mint hátrány, melyet a tájékozató levelünk végén részletesen táblázatba is foglalunk.
A Mintamenza program lényege, hogy egészséges, elsősorban a helyi alapanyagok - ezen belül a bioélemiszerek -,
illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások termékei kerüljenek az ételekbe, elsősorban párolásos
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eljárással, figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos 2011. évben kiadott táplálkozás-egészségügyi ajánlását, mely
ajánlás a mintamenza program alapja.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott ajánlás a következőkről rendelkezik:
„Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy „a közétkeztetésben –
különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani
szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.”
Az élettani szükségletnek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi előírások kidolgozása –
törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján - az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
feladata.
Az OÉTI a jogszabályi felhatalmazásnak eleget téve saját vizsgálati eredményeire építve és a legújabb szakirodalmi
adatokat figyelembe véve elkészítette a táplálkozástudomány mai llásának megfelelő, a rendszeres étkezést
biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás-t közétkeztetők részére.
Ezt az ajánlást intézményünk a megjelenés óta az élelmezési szabályzat mellékleteként kezeli, annak egyes
pontjainak betartására nagy hangsúlyt fektetünk, az ajánlás közel 70%-át jelenleg is alkalmazzuk.
II.

Az intézményi főzőkonyha jelenlegi működése, az ajánlás pontjaihoz történő megfeleltetés alapján:

Nyersanyag-kiszabati ív:
„A közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie, amelyen egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe
vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő
ételek és italok előállításához szükséges tisztított nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását kell feltüntetni.”
Intézményünk a LAFISOFT élelmezési programot használja, mely lehetővé teszi a korcsoportonként történő
étlaptervezést, valamint az egy napra vonatkozó létszám alapján kalkulált anyagkiadást, majd a tényleges létszám
alapján a nyersanyagkiszabást, naponta, korcsoportonként, étkezési fajtánként.
Étrendtervezés:
„(1) Az étrend összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a tervezett ételek jellege az étkeztetett korcsoportoknak
megfelelő legyen.
(2) Csípős, erősen fűszeres, vagy a nyálkahártyát irritáló étel a 14 év alatti korcsoport részére nem adható.
(3) Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a 2. mellékletben foglalt változatossági mutatót, az egymást
követő kétszer tíz élelmezési nap vonatkozásában ne legyen kisebb 60- ál, és az egymást követő kétszer tíz
élelmezési nap vonatkozásában egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő.
(4) Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is
tartalmaznia kell.
(5) A receptúrák kidolgozását és az étrend összeállítását, az ételek elkészítését a nyersanyag-kiszabati útmutatóban
foglaltak szerint kell végezni.
(6) Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, a tisztított nyersanyag alapjául szolgáló
élelmiszereket a pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a csomagolásunkonk, a címkén vagy a
terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni.”
Intézményünk az étrendtervezés valamennyi fent jelölt ajánlás szerinti pontjának eleget tesz, mely a Lafisoft
élelmezési programban rögzítésre kerülő étlapok alapján nyomonkövethető és ellenőrizhető.
Az ellátás során biztosítandó étkezések száma:
Az intézmény által biztosított étkezések száma megegyezik az ajánlás erre vonatkozó pontjaival. (1. számú melléklet
5. pont)
Az ételek adagolása az ajánlás 4. mellékletében foglalt adagolási útmutató alapján, megfelelő méretű adagoló
eszközökkel történik, mind a főzőkonyhán, mind a tálalókonyhákon.
Tájékoztatás:
„A közétkeztetőnek minden, általa biztosított étkezéshez étlapot kell készítenie és azt az étkezők – bölcsődében,
valamint közoktatási intézményekben a szülők - által is jól látható helyen ki kell függeszteni.”
Az elkészült étlapok minden tárgy hetet megelőző csütörtöki, vagy pénteki napon kiküldésre kerülnek valamennyi
tálalókonyhára, intézményi egységbe, ezen túl felkerül a www.gyomaendrod.hu weboldalra, ahonnan bárki letöltheti
és megnézheti.
„Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje, zsír-, szénhidrát-, cukor- és sótartalmát egy
adagra vonatkoztatva, és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM rendeletben
meghatározott allergén összetevőket.”
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Jelenleg az étlapjainkra a fenti jellemzők nem kerülnek feltüntetésre, de a LAFISOFT élelmezési program
étlaptervezője alkalmas olyan étlap előállítására, mely a fenti jellemzőket is tartalmazza. Mivel a kinyomtatott étlap a
jellemzők miatt nehezen áttekinthető, ezért azt csak az ételek feltüntetésével szoktuk kinyomtatni és kiküldeni a
tálalókonyhákra, de hatósági ellenőrzéshez bármelyik hét étlapját visszamenőlegesen is kitudjuk nyomtatni a fenti
mutatók feltüntetésével.
Naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok:
„A közétkeztető az általa ellátott valamennyi korcsoport számára naponta köteles biztosítani a (2)-(6) bekezdésben
foglalt élelmiszereket az ott meghatározottak szerint”.
(2)-(6) bekezdés ránk vonatkozó részei:
Egész napos étkeztetés esetén biztosítani kell legalább (R-T-E-U-V)
a) 0,5 liter tejet vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket,
b) 4 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekből legalább 1 adagot nyers formában,
c) 3 adag gabonaalapú élelmiszert, amelyből legalább 1 adagnak teljes kirlésőnek kell lennie.
Bölcsődei étkeztetés esetén biztosítani kell legalább
a) 0,4 liter tejet vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket,
b) 3 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekből legalább 1
adagot nyers formában,
c) 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelyből kétnaponta 1 adagnak teljes őrlésőnek kell lennie.
Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén biztosítani kell legalább (R-E-V)
a) 0,3 liter tejet vagy ennek megfelelő mennyiségő kalciumtartalmú tejterméket,
b) 2 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekből legalább 1
adagot nyers formában,
c) 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelyből 1 adagnak teljes őrlésőnek kell lennie.
Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén biztosítani kell legalább (E) 1 adag nyers zöldséget – ide nem értve a
burgonyát – vagy gyümölcsöt.
A tény és az ajánlás közötti különbség intézményünk vonatkozásában jelenleg ebben a pontban érvényesül
a legjobban.
Intézményünknél alkalmazott nyersanyagnormák ugyanis a fenti pontok teljesítését nem teszik lehetővé. Napi 3 dl
mennyiségű tejtermék kiadása ugyanis a jelenlegi formában nem lehetséges, csak áremeléssel. Az oktatási
intézmények – itt csak az általános iskolákat értjük - napi háromszori étkezésében a 0,3 liter tej, vagy ennek
megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket csak úgy tudunk kiszolgálni, ha valamelyik kisétkezés folyadék
formájában tartalmaz tejet, vagy tej alapú italt. Ennek a kiszolgálása az alábbi formákban valósulhat meg:
1.
Naponta iskola tej, vagy ízesített tejkészítmények (poharas kakaó, karamell) biztosítása valamelyik, vagy
mindkettő étkezéshez.
2.
Kiadagolás útján valamelyik, vagy mindkettő étkezés részeként.
Mivel az oktatási intézményekben a tízórai, uzsonáztatás a tantermekben történik, tálaló/adagoló személyzet nélkül,
így annak lehetősége, hogy a tejalapú folyadék nem dobozos, hanem adagolós formában kerül kiszolgálásra,
jelenleg nem megoldható.
Az ajánlás szerinti mennyiség bevezetése a tízórai és uzsonna vonatkozásában a nyersanyagnorma megemelését
vonzaná magával.
A jelenlegi nyersanyagnormánk folyadékként a teát tudja napi szinten biztosítani, azonban annak kiszolgálása a
jelenlegi keretek között nem megoldható az iskolákban, ezért a kisétkeztetéshez szükséges folyadék biztosítása
jelenleg is nehezen oldható meg.
További nehézséget jelent ezen túl, hogy az iskolák résztvevői az úgynevezett „iskola tej” programnak, ami azt
jelenti, hogy heti három alkalommal (hétfő-szerda-péntek) valamilyen tejterméket kapnak a gyermekek (általában
ivójoghurt) a program keretein belül. Ennek kapcsán az iskolákkal történő egyeztetést követően arra az álláspontra
jutottunk, hogy a pocséklás elkerülése végett, joghurt, tej, kakaó csak a keddi és csütörtöki napokon kerül
kiszolgálásra az intézményi étkeztetés keretein belül, mert jellemzően a gyermekek a nagyobb mennyiséget nem
tudják elfogyasztani, a maradék nagy része kidobásra kerül.
A zöldség, gyümölcs kiszolgálása –„legalább 1 adag nyers formában” - jelenleg nem felel meg az ajánlásnak 100%ban. Természetesen törekszünk, főként a kisétkezések kapcsán a zöldség, gyümölcs nyers formában történő
kiszolgálásra, de az ajánlás szerinti mennyiség jelenleg nem kerül kiadásra, melynek fő oka, hogy a jelenlegi
nyersanyagnorma kereteken belül nem lehet megoldani. Az ajánlás szerinti 10 alkalomból jelenleg nyers zöldség,
vagy gyümölcs, illetve elkészített formában (befőtt, savanyúság) 5-7 alkalommal kerül jelenleg kiszolgálásra.
A gyermekek azonban nem csak az intézményi étkeztetés kapcsán jutnak nyers formában zöldség, gyümölcshöz.
Jelenleg mindkét általános iskolában működik az „iskola gyümölcs” program, melynek keretein belül hetente két
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alkalommal kerülnek kiosztára az aktuális idénygyümölcsök az iskolában tanuló gyermekek részére.
A gabona alapú élelmiszer biztosítása, valamint a teljes kiörlésű élelmiszer kiadása jelenleg működik
intézményünkben, az ajánlott mennyiség és forma szerint.
Tíz élelmezési napra vonatkozó ajánlások:
Az ajánlás rendelkezik a zsír, cukor, magas zsírtartalmú nyersanyag, só felhasználás lehetőségéről is. (1. számú
melléklet 11.-12-13.pont)
Jelenleg az ajánlás ezen pontjában szereplő lehetőségeket csak részben alkalmazzuk. A tíz napos dekádokban az
ajánlás szerinti mennyiségeket nagyobb számban valósítjuk meg.
Amennyiben a program bevezetése mellett dönt a Tisztelt Képviselő Testület, úgy ennek a pontnak a betartása az
étlapok és receptek átdolgozásával könnyen megoldható, költségvonzattal az nem jár.
Mindemellett azt meg kell említeni, hogy az ajánlás szerinti só és cukor mennyiség alkalmazása az ételek
ízetlenebbségéhez vezethet, melyet a gyermekek otthonunkban sem szoktak meg, így félő, hogy az ételek a
gyermekek számára nehezebben lesznek elfogadhatók, mint jelenleg.
Az ajánlás egyéb pontjaihoz való megfelelés:
Az élelmezésvezetőnk élelmezésvezetői végzettséggel rendelkezik, diétás szakácsunk van. Jelenleg a diétás étlapot
az élelmezésvezető és a diétás szakács tervezi, azt nem dietetikus állítja össze, azonban ha a progbam bevezetésre
kerül szerződéses formában mindenképpen dietetikussal kell azt majd elvégeztetni, melynek költségvonzata lesz.
Összegzés:
A mintamenza program alapját képező táplálkozás-egészségügyi ajánlást intézményünk követi, kivéve azokban a
pontokban, melyek többletköltséget jelentenének a fogyasztók és az önkormányzat részére.
III.Gazdasági számítások, költség és bevétel kimutatások
1.

Nyersanyagnormák alakulása

Jelenleg alkalmazott nyersanyagnormák az intézménynél:
Intézménynél alkalmazott
Reggeli
nyersanyagnormák (nettó áron)
Bölcsőde
0
Óvoda (3-6) éves
55
Általános iskola alsó tagozat (7-10
55
éves)
Általános iskola felső tagozat (1160
14 éves)
Középiskola (14 év felett)
100
Idős ellátás
140

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora Kollégium / háromszori
étkezés összesen
0
0
90
95
383
233
95
440
290

0
55
70

90
138
170

0
40
50

80

180

70

100

490

330

0
0

192
275

0
0

142
175

434
0

192
590,-

Program bevezetését követően alkalmazandó nyersanyagnormák a 2013. évi beszerzési árak figyelembe
vételével (!) :
Intézménynél alkalmazott
Reggeli
Tízórai Ebéd
Uzsonna Vacsora Kollégium / háromszori
nyersanyagnormák (nettó áron)
étkezés összesen
Bölcsőde
0
0
110
0
0
0
110
Óvoda (3-6) éves
70
70
198
70
120
528
338
Általános iskola alsó tagozat (7-14
80
85
240
75
130
610
400
éves)
Középiskola (14 év felett)
130
0
250
0
190
570
250
Idős ellátás
170
0
300
0
190
0
660,A nyersanyagokban történő norma növekedés a program bevezetését követően %-ban:
Intézménynél alkalmazott nyersanyagnormák
(nettó áron)

Növekedés %-ban a kollégiumi és a háromszori étkezés
tekintetében

Bölcsőde

-

29

Óvoda (3-6) éves
Általános iskola alsó tagozat (7-14 éves)

38
24

45
21

47

Középiskola (14 év felett)

31

30

Idős ellátás

-

12

A nyersanyag norma növekedésből adódóan egy havi térítési díj teljes árat fizetők esetén az alábbiak szerint
változik:
Korcsoport

Óvoda (3-szori étkezés)
Általános iskola (3-szori étkezés)
Középiskola (3-szori étkezés)
Középiskola menza

Térítési díj egy hónapra teljes Térítési díj egy hónapra
árat fizetők esetén jelenleg teljes árat fizetők esetén
(adatok Ft/hó) ÁFA-val
mintamenza program
bevezetését követően
(adatok Ft/hó ) ÁFA-val
6 215
9 014
(alsó tagozat) 7 734
10 668
(felső
tagozat) 8 801
11 575
15 202
5 120
6 668

Változás %-ban

38%

45%
21%
31%
30%

2. Étkeztetést igénybe vevők főbb adatai
Intézmény

bölcsőde Fogy. óvoda Általános gimnázium Szakközép- szakiskola kollégium összesen
Gyerm.
iskola
iskola
Nappali
int.
Étkeztetési napok száma
251
251
220 185
185
185
185
200
100 %-os
Ötszöri étk.
0
0
0
0
0
0
0
9
9
normatív
Négyszeri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kedvezményben Háromszori
0
0
63
271
0
0
0
0
334
részesülők
étk.
száma
Tíz órai +
0
0
0
16
0
0
0
0
16
ebéd
Csak ebéd
0
0
0
17
0
0
0
0
17
50 %-os
Ötszöri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
normaítv kedv. Négyszeri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Háromszori
0
0
30
67
0
0
0
14
111
étk.
Tíz órai +
0
0
0
4
0
0
0
0
4
ebéd
Csak ebéd
0
00
0
35
13
0
0
0
48
Normatív kedv. Ötszöri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nem részesülők Négyszeri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Háromszori
0
0
82
163
0
0
0
10
255
étk.
Tíz órai +
0
0
0
9
0
0
0
0
9
ebéd
Csak ebéd
0
0
0
129
35
0
0
0
164
Étkeztettek
Ötszöri étk.
0
0
0
0
0
0
0
9
9
száma
Négyszeri étk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen
Háromszori
0
0
175
501
0
0
0
24
700
étk.
Tíz órai +
0
0
0
29
0
0
0
0
29
ebéd
Csak ebéd
0
0
0
181
48
0
0
0
229
mindösszesen
0
0
175
711
48
0
0
33
967
Normatív kedvezményben részesülők száma:
- Bölcsödében, fogyatékos személyek nappali intézményében. 0 fő
- óvodában, nappali rendszerú oktatásban, kollégiumi ellátásban: 539 fő
Állami támogatás összege: 102 000 Ft/fő
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Összesen:

54 264 000 Ft

3.Az étkezést igénybevevők száma és a kalkulált nyersanyagnorma alapján a gyermekélelmezés bevétel és
kiadás alakulása:
megnevezés

Élelmezés
nyersanyagktge
(éves):
Intézményi térítési
díj napi összege
(ötszöri étkezés
esetén - normatív
kedvezmény
nélkül) - ÁFA
nélkül:
4-szeri
Intézményi térítési
díj napi összege
(háromszori
étkezés esetén normatív
kedvezmény
nélkül) - ÁFA
nélkül:
Intézményi térítési
díj napi összege
(tízórai + ebéd
esetén - normatív
kedvezmény
nélkül)- ÁFA
nélkül:
Intézményi térítési
díj napi összege
(csak ebéd esetén
- normatív
kedvezmény
nélkül) - ÁFA
nélkül:
Intézményi térítési
díjak alapján
elvárt (éves)
bevétel ÁFA-val
(ezer ft)
Az élelmezés
rezsiköltsége
(éves): (ezer ft)
Az élelmezés
rezsiköltségén
belül a dologi
kiadások éves
összege: (ezer ft)
Az élelmezés
rezsiköltségén
belül a személyi
kiadások
(járulékkal) éves
összege: (ezer ft)
Élelmezés teljes
költsége (éves):
(ezer ft)

bölcsőde Fogy.
Szem.
Napp.
int.
0
0

óvoda

16.527

Általános gimnázium Szakközép- szakiskola kollégium összesen
iskola
iskola
59.624

2.707

0

0

4.881

83.738

610

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

338

400

0

0

0

570

-

0

0

0

325

0

0

0

0

-

0

0

0

240

250

0

0

250

-

0

0

9.160

27.568

2.438

0

0

2.461

41.627

0

0

3.600

23.052

3.939

0

0

3.295

33.886

0

0

600

7.244

550

0

0

1.000

9.394

0

0

3.000

15.808

3.389

0

0

2.295

24.492

0

0

20.127

82.676

6.646

0

0

8.176

117.625
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-21.019.048
Fenti táblázat alapján a jelenlegi létszám, az étkezési forma, a fizetőképesség és az állami normatíva
figyelembevételével megállapítható, hogy a Mintamenza programba való csatlakozás 21 019 048 Ft plusz
kiegészítést igényelne, szemben a jelenlegi – kevesebb, mint - tíz millió forinttal szemben.
Ezen túl a magasabb térítési díj a háztartásokban is jelentős növekedést eredményez, főleg azoknál a családoknál,
ahol két gyermek van és teljes árat fizetnek az étkezésért.
Itt fontos megjegyezni, hogy a tervezett árak a jelenlegi közbeszerzési szerződésekben szereplő árak alapján
kalkulált árak.
Jelenleg folyamatban van a következő évre vonatkozó közbeszerzési eljárás különféle élelmiszer beszerzés
tárgyában, amennyiben az árak változnak, úgy az élelmezési normáinkat, és ezzel párhuzamosan a
számításainkat is újra kell gondolni!
3.Személyi és tárgyi feltételek áttekintése
A Mintamenza programban elvárás, hogy olyan termékek, ételek kerüljenek bevezetésre, elkészítésre, melyek eddig
nem, vagy más módon kerültek előállításra, kiszolgálásra.
A cukor és különböző adalékanyagok csökkentésének az érdekében sokkal több ételnek kell házilag elkészülnie,
mint az eddig történt. Ilyen például a házi készítésű gyümölcsjoghurt, házi krémtúró, házi sajtkrémek, házi
bélszínroló, stb., melyek elkészítése a jelenlegi működés mellett nem mindig lenne megoldható. Sem a hűtő
kapacitás, sem a munkaerő kapacitás nem elegendő a nagyobb munkaigényű készítmények elkészítésére és
tárolására.
Továbbá az adalékanyagok csökkentésével nagyobb mennyiségű alapanyag szükséges ugyanazon étel
elkészítéséhez, mely a norma beállításánál fontos tényező.
Személyi feltételek:
Úgy ítéljük meg, hogy legalább 2 fő konyhai kisegítő alkalmazása válna szükségessé, hogy az előkészítési
munkálatok (nagyobb mennyiségű friss zöldség lepucolása, kisétkezések házi készítésének lebonyolítása, stb)
megfelelő ütemben haladhassanak.
A konyha jelenleg kétműszakos munkarendben dolgozik, két fő konyhai kisegítő beállításával lehetővé válna a
három műszakos munkarend kialakítása, mely a következő napi előkészítésben látná el azokat a feladatokat, mely a
helyi adottságokból fakadóan előző nap nem oldhatók meg, a főző- és sütőtér folyamatos kihasználtsága mellett.
Tárgyi feltételek:
Mindenképpen szükséges lenne egy hűtőkamra kialakítására, mely a tárolásban óriási segítséget jelentene, és nagy
valószínűséggel alacsonyabb működési költséget is eredményezne, mint a jelenleg alkalmazott
fagyasztószekrények.
A programban résztvevők számára elvárás, hogy az ételek lehetőleg párolásos technológiával készüljenek. Jelenleg
az intézmény főzőkonyháján 3 db négy aknás és 1 db 3 aknás sütő van. A rakott ételek, párolt és sült húsok
ezekben a sütőkben is elkészíthetők, de ideálisabb lenne egy kombi (sütő-pároló), úgynevezett RATIONAL
sütőkészülék beszerzése, ennek azonban a beszerzési ára, közel 7 millió Ft.
A kiszállításhoz jelenleg melegen tartó badellák állnak csak rendelkezésre, azonban a rakott, párolt ételek
kiszállításához mindenképpen szükséges lenne néhány olyan melegen tartó eszköz beszerzése, mely a tepsiben
készült ételeket is melegen tudja tartani.
A tálalókonyhákon történő melegen tartás sem megoldott jelenleg, hosszútávon mindenképpen melegentartó pultok
beszerzését kellene előirányozni.
IV. Jogszabályi kitekintés
„Az emberi erőforrás minisztere …./2013. (….) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról” szóló rendelet tervezete a MINTAMENZA alapját képező Országos Tisztifőorvosi Hivatal
által kiadott ajánlást foglalja rendeletbe, melynek záró rendelkezése 2014. január hónapban történő hatályba lépést
ír le.
Információink szerint a rendelet tervezet január 1-én nem fog hatályba lépni, legvalószínűbb várható időpontja a
hatályba lépésnek 2014. szeptember hónap.
Amennyiben addig nem lépünk be a Mintamenza programba, a rendelet hatályba lépését követően a programba
való csatlakozás nélkül is ugyanazoknak az elvárásoknak kell megfelelni, mint a programba csatlakozóknak, azzal a
különbséggel, hogy intézményi háttér (Mintamenza intézményi háttér) támogatás nélkül kell a rendelet egyes pontjait
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betartani.
Azonban a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg is módunkban áll a programhoz csatlakozni, addig pedig
lehetőséget tudunk biztosítani, a személyi és tárgyi feltételek kialakítására, valamint a közbeszerzés lefolytatását
követő intézményi nyersanyag normák kialakításra.
V.

Összefoglalás

Ahogyan azt korábban már leírtuk, a Mintamenza programba való csatlakozás mellett körülbelül ugyanannyi előny
szól, mint hátrány. A napokban megjelenő rendelet tervezet azonban rendezi a programon kívüli közétkeztetők
szerepét, feladatait, kötelezettségeit az élelmezés szabályait.
Több, a Mintamenza programban résztvevő konyhával egyezetetve elmondhatjuk, hogy a jelenlegi nyersanyag
áraink 60-70 %-kal alacsonyabbak, mint a Mintamenzában résztvevő intézményeknél alkalmazott
nyersanyagnormák.
Amennyiben a Mintamenza programba bekapcsolódnánk, úgy a jelenlegi norma árainkat főként az ebéd
tekintetében emelnünk kellene, mely az önkormányzatra és a háztartásokra nézve is többlet kiadást jelentene, mivel
a jelenlegi normáink mellett is önkormányzati támogatással működik a gyermekélelmezés. Mindemellett hamarabb
megvalósulhatna az egészségesebb ételek kiszolgálása a gyermekélelmezésben.
Amennyiben az állami támogatás nem nő, úgy a normaemelkedésből származó többlet költség az önkormányzatot,
és a szülőket terheli.
A Mintamenza program előnyeit és hátrányait az alábbi táblába foglaltuk össze:
Előnyök
egészségesebb étkeztetés a gyermekétkeztetésben

Hátrányok
magas nyersanyagköltségen való étkeztetés miatti többlet
költség felmerülése mind a háztartásoknál, mind az
önkormányzatnál
nyers zöldségek, gyümölcsök napi többszöri
megnövekedett kézi munkaerő igény, a folyamatos
kiszolgálása
előkészítéshez
helyi beszállítók és termelők bevonása a
a gyermekekkel nehezen elfogadtatható ételek miatti
közétekeztetésbe
„pocséklás” megnövekedése
szociális földmunka programban megtermelt termékek közbeszerzési szabályok rugalmatlansága
bevonása az étkeztetésben
eszközpark bővülés, régi elavult eszközök mellőzése, eszközpark lekerülhetetlen, magas költségen történő
gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés
fejlesztése
kényelmi termékek teljes körű kiszorítása az
a tízórai, uzsonnáztatás nem tud megvalósulni a jelenlegi
élelmezésből
ebédlőkbe, ezért egyes tízóraira, uzsonnára adandó étel
beillesztése nem valósulhatna meg, melyet a Mintamenza
program előír
Munkahely teremtés
Költségnövekedés a személyi juttatásokban és járulékaiban
Dietetikus alkalmazása a diéták összeállításában
Költség növekedés a dietetikus bérezése, díjazása miatt.
Végül, az intézmény véleményét a program bevezetésével kapcsolatban az alábbiak szerint foglaljuk össze:
A jelenlegi közbeszerzési törvény szabályai alapján a működtetésbe a Mintamenza program egyes részeit nem
tudjuk beilleszteni.
A jelenlegi közbeszerzési kiírásunk ugyan kitér arra, hogy a zöldség, gyümölcs beszerzésénél helyi szállítók
bevonásra kerüljenek a nyertes ajánlattevő vonatkozásában, azonban annak technikai kivitelezése vidéki beszállító
esetén nehezen megoldható.
Amennyiben a program elvárásait követjük érdemes elgondolkodni azon, hogy a jóval magasabb előállítási
költségek mellett az önkormányzat és a szülők képesek e azt megfinanszírozni.
A programba főzendő ételek egyrészt a főzési technológia, másrészt az egészséges étkeztetésben fontos
nyersanyagok, harmadrészt a só és cukor bevitel csökkentése miatt elfogadtatható lenne e a gyermekekkel, akiknek
az étkeztetése sajnos sok esetben ma is a válogatás jellemez.
Azt gondoljuk, hogy a rendelet tervezet hatályba lépéséig folyamatos kapcsolattartással a már a programba
bekapcsolódott konyhákkal, valamint az eszközpark fejlesztésével lépést tudnánk tartani a programon kívül,
a mintamenzai elvárásoknak és elő tudnánk készülni a rendelet tervezet hatálybalépéséig a benne foglalt
elvárásokhoz.
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Amennyiben lehetőség lenne rá, mindenképpen szükséges lenne a konyha részére egy Rational kombi sütő
beszerzésére, mely mind az egészséges, mind a gyors és hatékony munkavégzést segítené elő.
Továbbá plusz egy üst beszerzésével lehetővé válna a gázzsámolyok nagy részének a kiváltása is, melyben a
levesek mellett a főzelékek is elkészülhetnének.
A jelenlegi sütők és a zsámolyok kiváltásával lehetőség nyílna arra, hogy a főző és sütőtérbe a munkaterület
megnőjön, mely sok szempontból ideálisabb lenne a feladat ellátásában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Mintamenza program
bevezetésével kapcsolatban.

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

A Bizottság a Mintamenza Program bevezetésének további vizsgálatát
javasolja a Képviselő-testületnek, valamint javasolja a konyha technikai
feltételeinek javítását, ezért indítványozza, hogy a 2014. évi költségvetési
rendelet összeállításánál erre forrást jelöljön ki a Képviselő-testület.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztés tárgyalása során egyetértett a Térségi Szociális
Gondozási Központ állásfoglalásával, nem javasolja a Képviselő-testület
számára a Mintamenza Program bevezetését a jogszabályi változásokra
tekintettel.

1. döntési javaslat
"Mintamenza program bevezetésének további vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Mintamenza Program
bevezetésének további vizsgálatát, azzal, hogy javítani kívánja a konyha technikai feltételeit, az ehhez szükséges
forrást beépíti a 2014. évi költségvetésébe.
Gyomaendrdőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Térségi Szociális Gondozási Központot, hogy
a konyha technikai feltételeinek javításához szükséges gazdasági számításokat terjessze a Képviselő-testület elé
2014. január 31. napjáig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Mintamenza Program bevezetésének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja bevezetni a Mintamenza Programot,
tekintettel a szakmai jogszabályi környezet változására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az emberi erőforrások minisztere
…./2013. (….) EMMI rendelete
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a
továbbiakban: Intézmény);
b) valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági társaságra,
természetes személyre (továbbiakban: közétkeztető);
c) állami és önkormányzati finanszírozású nyári táborokban nyújtott közétkeztetési
szolgáltatásra.
(2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezik és a közétkeztetési
szolgáltatást ennek keretében biztosítja, az (1) bekezdés b) pontja szerinti közétkeztetőnek is
minősül.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti családi
napközik, valamint lakásotthonok, továbbá a nem állami vagy önkormányzati finanszírozású
nyári táborok, sporttáborok, erdei iskolák esetében e rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
(4) E rendelet előírásai a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: Szmfr.) foglalt előírások sérelme
nélkül alkalmazandóak.
(5) A közétkeztető feladata e rendelet szerint az élettani energia- és tápanyagigénynek
megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása.

Fogalom-meghatározások
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:

1. Diétás élelmiszer: a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.)
ESzCsM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszer.
2. Diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az
előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális
táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok
ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.
3. Édesség: valamennyi édesipari termék és cukrászati termék.
4. Élelmiszer: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i, 178/2002/EK
rendeletének 2. cikke szerinti fogalom.
5. Étel: a közétkeztetés keretében konyha- és cukrásztechnológiai műveletek vagy azok
részműveletei útján közvetlen fogyasztásra készített élelmiszer, amely melegen vagy lehűtés
után fogyasztható, továbbá a közétkeztetés keretében közvetlen fogyasztásra előkészített és
adagolt, valamint a nyersen fogyasztandó élelmiszer.
6. Ételsor: egy étkezésen belül, különböző élelmiszer-nyersanyagokból előállított, közvetlen
fogyasztásra alkalmas ételek kombinációja.
7. Étrend: korcsoportonkénti élettani szükségletnek megfelelő energiatartalmú, összetételű és
jellegű ételekből, italokból összeállított ételsor.
8. Fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés: az Szmfr.4. § (1) bekezdés e)-f) és h) pontja, valamint
a 4 § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti étkeztetés.
9. Gabona alapú élelmiszer: a gabonák, pszeudogabonák és a fő alkotórészként ezeket
tartalmazó élelmiszerek.
10. Hidegétkezés: hidegételekből álló, legfeljebb meleg itallal kiegészített étkezés.
11. Hozzáadott cukor: az élelmiszer jellegéből adódóan abban természetes formában
előforduló cukrokon kívül az ételhez vagy élelmiszerhez hozzáadott cukrok.
12. Ital: a közétkeztetés keretében biztosított, konyhatechnológiai műveletekkel vagy azok
nélkül közvetlen fogyasztásra alkalmassá tett folyékony élelmiszer, ide nem értve a leveseket,
mártásokat.
13. Közétkeztetés: olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, melyet
nevelési-oktatási intézményekben, állami és önkormányzati finanszírozású nyári táborokban,
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményekben, szociális ellátás, gyermekjóléti alapellátás és
gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott és foglalkoztatott, különböző korú,
foglalkozású és egészségi állapotú személyek részére nyújtanak.
14. Nyersanyag: az étel összetevője, olyan élelmiszer, amelynek az emberi fogyasztásra nem
alkalmas vagy az étel jellegéhez nem illő részeit konyhatechnológiai előkészítő műveletek
alkalmazásával eltávolították, és fogyasztásra vagy ételkészítésre előkészítették.

15. Nyersanyag adag: az 1. melléklet szerinti nyersanyag-kiszabati előírásban megadott
élelmiszer-nyersanyag mennyiség, mely meghatározza, hogy a közétkeztetésben szolgáltatott
étel, ital elkészítéséhez az adott nyersanyagból az adott korcsoportban egy főre milyen
mennyiséget kell felhasználni.
16. Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a
meghatározott adagszámban felhasznált nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolásával.
17. Színhús: az állat fajától függetlenül, szabad szemmel látható zsírt, bőrt, hártyát, ínt,
porcot, csontot, valamint egyéb, emberi fogyasztásra nem alkalmas részt nem tartalmazó hús.
18. Tíz élelmezési nap: tíz egymást követő, étkezést biztosító nap.
19. Teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer: olyan gabona alapú élelmiszer, amely a
gabonaszem összes alkotórészét - beleértve a csírát és a korpát is - tartalmazó gabonamag és
pszeudo gabonamag, valamint az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább
50 %-ban tartalmazó élelmiszer.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) főétkezésnek minősül a reggeli, ebéd és a vacsora;
b) kisétkezésnek minősül a tízórai és az uzsonna.
Nyersanyag-kiszabati ív
3. §
A közétkeztető nyersanyag-kiszabati ívet köteles vezetni, amelyen feltünteti egy napra
vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott
adagszámban elkészítendő ételek és italok előállításához szükséges nyersanyagok tételes,
mennyiségi felsorolását.
Az étrendtervezés szabályai
4. §
(1) Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy
a) a 2. mellékletben foglalt változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezési
nap vonatkozásában nem lehet kisebb 60-nál, és
b) az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap vonatkozásában egy ételsor csak egy
alkalommal fordulhat elő.
(2) Csípős, erősen fűszeres étel a 14 év alatti korcsoport részére nem adható.
(3) Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik
kisétkezésnek is tartalmaznia kell.

(4) A receptúrák kidolgozását és az étrend összeállítását, valamint az ételek elkészítését a
nyersanyag-kiszabati előírásban foglaltak szerint kell végezni.
(5) A pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a nyersanyag-kiszabati íven fel
kell tüntetni az ételekhez felhasznált, a nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a
csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk
szerinti megnevezésükkel.
Az ellátás során biztosítandó étkezések száma
5. §
(1) A közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 3.
mellékletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítandó.
(2) A közétkeztető köteles
a) egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100 %-át napi
három fő- és két kisétkezéssel,
b) bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75 %-át napi két fő- és két
kisétkezéssel,
c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy
fő- és két kisétkeztetéssel,
d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy
ebéddel
biztosítani.
(3) Fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén a korcsoportonkénti előírt napi
energiaszükséglet 100 %-a biztosítandó az Szmfr. 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak
alkalmazásával.
(4) A 3. mellékletben előírt energiaszükségleti értékek betartása érdekében a közétkeztető
a) az általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő valamennyi korcsoportra
vonatkozóan rendelkezik tíz vagy száz személyes receptúrával és korcsoportonkénti
bontásban külön nyersanyag-kiszabati ívet készít, amin feltünteti az étkezők korcsoportját és
létszámát;
b) az ételek korcsoportok szerinti adagolását a 4. mellékletben foglalt adagolási útmutató
alapján végzi.
Tájékoztatási kötelezettség
6. §
(1) A közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít és azt az Intézmény az
étkezők - bölcsődében, valamint nevelési-oktatási intézményekben a szülők - által is jól
látható helyen kifüggeszti.
(2) A közétkeztető az étlapon feltünteti minden étkezés

a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát,
b) számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott allergén összetevőket.
(3) Amennyiben az étlapban változás következik be, arról a közétkeztető az Intézményt
tájékoztatja a kiszállítást megelőző 24 órán belül. Az Intézmény gondoskodik arról, hogy a
módosított étlap (1) bekezdés szerinti kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést
megelőzően megtörténjen.
(4) A közétkeztető a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten tünteti fel az étlapon.
(5) A közétkeztető a 4. melléklet szerint adagolási útmutatót készít, amelyet az Intézmény
rendelkezésére bocsát. A közétkeztető az adagolási útmutatót az ételkészítés helyén, az
Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyen kifüggeszti.

Naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok
7. §
(1) A közétkeztető az általa ellátott valamennyi korcsoport számára, ideértve a 16. §-ban
foglaltakat is, amennyiben az adott élelmiszer a diétában alkalmazható, naponta biztosítja a
(2)-(6) bekezdésben foglalt élelmiszereket az ott meghatározottak szerint.
(2) Egész napos étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) négy adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag
nyers formában,
c) három adag gabona alapú élelmiszer.
(3) Fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) négy adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag
nyers formában,
c) három adag gabona alapú élelmiszer.
(4) Bölcsődei étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,4 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) három adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy
adag nyers formában,
c) két adag gabona alapú élelmiszer.
(5) Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) két adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag
nyers formában,
c) két adag gabona alapú élelmiszer.

(6) Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség
- ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs.
(7) A (2) bekezdése c) pontjában, a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (5) bekezdés c)
pontjában előírt gabona alapú élelmiszerből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell
lennie.
(8) A (4) bekezdés c) pontjában előírt gabonaalapú élelmiszerből legalább kétnaponta egy
adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.
Felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes élelmiszerek és ételek
vonatkozásában
8. §
(1) A 7. § (2)-(5) bekezdés tekintetében 1-3 éves korcsoport részére 2,8 % vagy 3,6 %
zsírtartalmú, a 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tej biztosítandó.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti helyi kistermelőtől származó tej esetében a 1,5
%-nál magasabb zsírtartalmú tej felhasználása minden korcsoportban megengedett.
(3) Az italként kínált tej hozzáadott cukrot nem tartalmazhat..
(4) Tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel.
(5) A fogyasztásra kész élelmiszerként beszerzett ízesített tejkészítményekhozzáadott cukrot
nem tartalmazhatnak..
9. §
(1) Zsiradék legfeljebb a nyersanyag-kiszabati előírásban feltüntetett mennyiségben
használható fel, kivéve a sütemények készítésénél történő felhasználást.
(2) Bölcsődei étkeztetés esetén bő olajban sült étel nem adható.
10. §
(1) A szükséges folyadék biztosítására az ivóvízen kívül tea vagy ásványvíz adható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tea legfeljebb a nyersanyag-kiszabati előírás szerint megengedett
mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot.

11. §

(1) Tíz élelmezési nap átlagában a napi összes energiamennyiség legfeljebb 30 %-a, bölcsődei
étkeztetés esetén 35 %-a származhat zsiradékból.
(2) Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadottcukor-tartalom a napi összes energiamennyiség
legfeljebb 8 %-át teheti ki.
12. §
(1) A (2)-(4) bekezdésben foglalt élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások
tíz élelmezési napra számítva alkalmazandóak.
(2) Vaj legfeljebb három alkalommal használható fel, a nyersanyag-kiszabati előírásban
feltüntetett mennyiségben, kivéve a cukrászati termékek készítésénél történő felhasználást.
(3) Bő zsiradékban sült étel egy alkalommal szerepelhet az étrendben.
(4) Tejszín egy alkalommal használható fel.

13. §
A közétkeztetésben biztosított étkezések keretében szolgáltatott ételek összesített sótartalma
nem haladhatja meg az 5. melléklet szerinti, korcsoportonként megengedett sómennyiséget.
14. §
Az egész napos étkeztetés, a bölcsődei étkeztetés, a napi háromszori és a napi egyszeri
étkezés szolgáltatása esetén a felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok a 6. mellékletben
foglalt táblázat szerinti gyakorisággal, tíz élelmezési napra számítva alkalmazandóak.

15. §
(1) Közétkeztetésben az alábbi élelmiszereket nem lehet felhasználni:
a) sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli
célra,
b) 30 %-nál magasabb zsírtartalmú húst,
c) 23 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt,
d) 18 év alatti korcsoport számára koffeintartalmú italt, a 10. § (1) bekezdése szerinti tea,
illetve a kakaó kivételével,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti energiaitalt,
f) alkoholt tartalmazó élelmiszert,
g) szénsavas vagy cukrozott üdítőt, nem gyümölcs alapú szörpöt,

h) a savanyú íz szabályozása céljából hozzáadott cukrot 15 g/litert meghaladó mennyiségben
tartalmazó gyümölcsnektárokat és egyéb gyümölcs alapú italokat,
i) az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára sertés- és baromfizsírt.
(2) Közétkeztetésben az 1-6 éves korcsoport számára az alábbi élelmiszerszínezékeket nem
lehet az ételkészítés során felhasználni:
a) narancssárga S (E 110),
b) kinolinsárga (E 104),
c) azorubin (E 122),
d) alluravörös (E 129),
e) tartrazin (E102),
f) neukockin (E 124).
(3) Édesség önállóan ebédként nem adható; egyéb főétkezésként és kisétkezésként kizárólaga
legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adható.
(4) Édesítőszer a hat év alatti korcsoportnak - a diétás étkezést igénylő szénhidrátanyagcserezavarban szenvedők kivételével - nem adható.
Diétás étkeztetés
16. §
(1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó
intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos és háziorvos
által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet
kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 17. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak
betartásával.
(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy amennyiben az Intézmény
főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek
előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más - ilyen
feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől rendeli meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer
használható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
(4) A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag
kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek
ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét.
(4) A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy
ezek keresztezett változatait tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt
élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendelet szerinti „gluténmentes”
jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel.

Személyi feltételek
17. §
(1) Az ételek elkészítését, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív elkészítését, folyamatos
vezetését az élelmezésvezető felügyeli.
(2) Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végzi.
(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek szakirányú,
élelmezésvezető vagy dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie. A fekvőbeteggyógyintézeti étkeztetés esetén az élelmezésvezetőnek dietetikus szakképesítéssel kell
rendelkeznie.
(4) Diétás étrendet kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet,
diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani.
(5) A közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését
a) diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy
b) dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje.
Hatósági ellenőrzés
18. §
(1) Az e rendelet előírásainak való megfelelést a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának helye
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) ellenőrzik.
(2) A közétkeztető és az intézmény köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság
rendelkezésére bocsátani az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyagfelhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási dokumentációt,
különösen az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítéséhez
felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt.
(3) A közétkeztető és az intézmény az ellenőrző hatóság részére köteles térítésmentesen az
ellenőrzött ételsor minden ételéből egy adagot biztosítani az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló törvényben előírt biokémiai elemzés céljára.
Átmeneti rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 5. mellékletében az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára megadott
értékeket 2014. szeptember 1-jétől kell teljesíteni.

(2) E rendelet 5. mellékletében a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében az
egész napos étkeztetés és a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetében a maximálisan
megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2014-2020. közötti időszakban a napi
bevitt só mennyiségét évente legalább 10 %-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest
az 5 g/nap bevitel eléréséig. Amennyiben a rendelet hatályba lépésének időpontjában a napi
sóbevitel a legfeljebb megengedett értéknél kevesebb, az 5 g/nap sóbevitelt arányosan kell
elérni.
(3) E rendelet 5. mellékletében a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a
napi háromszori étkezés szolgáltatása esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal
kell alkalmazni, hogy a 2014-2020. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente
legalább 10 %-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest a 3,5 g/nap bevitel eléréséig.
Amennyiben a rendelet hatályba lépésének időpontjában a napi sóbevitel a legfeljebb
megengedett értéknél kevesebb, a 3,5 g/nap sóbevitelt arányosan kell elérni.
(4) E rendelet 5. mellékletében a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportokra vonatkozó
rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetében a
2014-2020. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10 %-kal
csökkenteni kell az előző évi értékhez képest a 2 g/nap bevitel eléréséig. Amennyiben a
rendelet hatályba lépésének időpontjában a napi sóbevitel a legfeljebb megengedett értéknél
kevesebb, a 2 g/nap sóbevitelt arányosan kell elérni.
Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § (2) bekezdés a) pontja 2016. december 13-án lép hatályba.

21. §
A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i, 98/34/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a …./2013. (…) EMMI rendelethez
Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő
Korcsoportok

1-3 év

4-6 év

színhús: 40-60g színhús: 60-80g
Hús

Máj, zúza, szív és
májkészítmények

Hal, halkonzerv

11-14 év

15. évtől

színhús: 80-100g színhús: 90-110g színhús: 100-120g

darált hús: 30darált hús: 40-50g darált hús: 50-60g darált hús: 60-70g darált hús: 60-80g
40g
levesekhez: 20- levesekhez: 30levesekhez: 40levesekhez: 50levesekhez: 60-80g
40g
50g
60g
70g
raguhoz: 30-50g raguhoz: 40-60g

Húskészítmények

7-10 év

raguhoz: 60-80g

raguhoz: 70-90g

raguhoz: 80-100g

hidegétkezéshez,
hidegétkezéshez, hidegétkezéshez, hidegétkezéshez, hidegétkezéshez,
rakott, töltött
rakott, töltött
rakott, töltött
rakott, töltött
rakott, töltött
ételekhez: 15ételekhez: 20-30g ételekhez: 30-40g ételekhez: 40-50g ételekhez: 40-60g
25g
levesekhez: 20- levesekhez: 30levesekhez: 40levesekhez: 50levesekhez: 50-60g
30g
40g
60g
60g
feltétként: 25feltétként: 40-60g feltétként: 50-80g feltétként: 60-90g feltétként: 90-120g
40g
tésztákhoz: 25tésztákhoz: 40-60g tésztákhoz: 60-80g tésztákhoz: 70-90g tésztákhoz: 80-100g
40g
feltétként: 40feltétként: 60-80g feltétként: 80-100g feltétként: 90-110g feltétként: 100-120g
60g1
felfújthoz: 20felfújthoz: 30-40g felfújthoz:40-50g felfújthoz: 40-60g felfújthoz: 50-60g
30g1
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
15-25g1
20-30g
30-40g
40-50g
40-60g
levesekhez: 20- levesekhez: 30levesekhez: 40levesekhez: 50levesekhez: 60-80g
40g1
50g
60g
70g
feltétként: 40feltétként: 60-80g feltétként: 80-100g feltétként: 90-110g feltétként: 100-120g
60g
levesekhez nem levesekhez: 30levesekhez: 40levesekhez: 60levesekhez: 80adható
50g
60g
80g
100g
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
szendvicshez:
15-25g
20-30g
30-40g
40-50g
40-60g
tej: 1-2 dl

tej: 1-2 dl

tej: 2-2,5dl

tej: 2-2,5dl

tej: 2-3dl

Tej, savanyított kefir, joghurt: 1- kefir, joghurt: 1- kefir, joghurt: 1- kefir, joghurt: 1kefir, joghurt: 1-2dl
tejtermékek (kefir,
1,5dl
2dl
2dl
2dl
joghurt)
gyümölcsjoghurt
gyümölcsjoghurt: gyümölcsjoghurt: gyümölcsjoghurt: gyümölcsjoghurt:
:
1-2dl
1-2dl
1-2dl
1-2dl
1-1,5dl
sajt
Tejtermékek (sajt,
sajt szendvicshez: sajt szendvicshez: sajt szendvicshez: sajt szendvicshez:
szendvicshez:
tehéntúró)
30-40g
30-50g
40-60g
40-70g
20-30g

Korcsoportok

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtől

túró
túró
túró
túró
túró
hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
15-25g
20-30g
30-40g
40-50g
40-60g
túró
túró
túró
túró
túró ételkészítéshez:
ételkészítéshez: ételkészítéshez:
ételkészítéshez:
ételkészítéshez:
100-150g
30-50g
50-70g
70-100g
80-110g
Tejföl

10-20g

20-30g

30-40g

30-50g

30-60g

Kenőzsiradékok
szendvicshez: 0- szendvicshez: 0- szendvicshez: 0(vaj, vajkrém,
10g
10g
20g
margarin)
Ételkészítéshez2: Ételkészítéshez2: Ételkészítéshez2:
0-5g
0-8g
0-10g
Zsiradék

Ételkészítéshez2:
0-10g

Ételkészítéshez2:
0-15g

salátákhoz: 0-2g salátákhoz: 0-2g

salátákhoz: 0-3g

salátákhoz: 0-4g

Szalonna

ételkészítéshez: ételkészítéshez: 2- ételkészítéshez: 3- ételkészítéshez: 3- ételkészítéshez: 32-4g
5g
6g
6g
10g
hidegétkezéshez hidegétkezéshez hidegétkezéshez hidegétkezéshez hidegétkezéshez:
nem adható
nem adható
nem adható
nem adható
30-80g
méz: 5-10g

Cukor, méz

Gabona alapú
élelmiszer

salátákhoz: 0-3g

szendvicshez: 0szendvicshez: 0-20g
20g

méz: 5-20g

méz: 5-20g

cukor teában: 0cukor teában: 0-7g cukor teában: 0-9g
5g
gabonapehely
gabonapehely,
gabonapehely,
hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
10-20g 3
20-40g
30-50g
körethez:
körethez:
körethez:
30-50g
40-60g
50-70g
körethez
körethez
körethez
zöldséggel
zöldséggel együtt: zöldséggel együtt:
együtt:
20-40g
30-50g
20-30g
teljes kiőrlésű
teljes kiőrlésű
teljes kiőrlésű
kenyérfélék:
kenyérfélék:
kenyérfélék:
20-40g
30-50g
40-60g
kenyérfélék,
kenyérfélék,
kenyérfélék,
kalács: 30-40g kalács: 40-50g
kalács: 50-60g
péksütemény: péksütemény: ½- péksütemény: 1½-1db
1db
2db
egyéb
egyéb
egyéb
gabonakészítmé gabonakészítmény gabonakészítmény
nyek4
ek4
ek4
hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
10-20g
10-30g
20-40g
gabonaszelet
gabonaszelet 1gabonaszelet 1db
nem adható
2db

méz: 10-20g

méz: 20-30g

cukor teában: 0cukor teában: 0-10g
10g
gabonapehely,
gabonapehely,
hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
40-60g
40-80g
körethez:
körethez:
60-80g
80-100g
körethez
körethez zöldséggel
zöldséggel együtt:
együtt:
40-60g
50-70g
teljes kiőrlésű
teljes kiőrlésű
kenyérfélék:
kenyérfélék:
50-70g
60-100g
kenyérfélék,
kenyérfélék, kalács:
kalács: 60-70g
70-100g
péksütemény: 1péksütemény: 1-3db
2db
egyéb
egyéb
gabonakészítmény
gabonakészítménye
ek4
k4 hidegétkezéshez:
hidegétkezéshez:
40-60g
30-50g
gabonaszelet 1gabonaszelet 1-2db
2db

Korcsoportok

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtől

száraztészta
száraztészta
száraztészta
száraztészta
száraztészta
levesbetétként: levesbetétként: 6- levesbetétként: 8- levesbetétként: 8- levesbetétként: 85-8g
10g
12g
12g
12g
főzelékhez: 100- főzelékhez: 130- főzelékhez: 150- főzelékhez: 180- főzelékhez: 200150g
180g
200g
230g
250g
Burgonya

rakott ételhez,
körethez:
100-150g

rakott ételhez,
körethez:
150-200g

rakott ételhez,
körethez:
180-230g

rakott ételhez,
körethez:
200-250g

rakott ételhez,
körethez:
250-300g

nyersen
nyersen
nyersen
nyersen
nyersen salátákhoz:
salátákhoz:
salátákhoz:
salátákhoz:
salátákhoz:
100-150g
40-80g
60-90g
70-100g
80-110g
nyersen
nyersen
nyersen
nyersen
nyersen
Zöldségek (friss, hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
fagyasztott,
20-50g
30-70g
40-80g
50-90g
60-100g
konzerv)
levesekhez: 30- levesekhez: 50levesekhez: 60levesekhez: 70levesekhez: 8060g
80g
90g
100g
120g

Gyümölcsök
(frissen, nyersen,
fagyasztott, befőtt,
kompót)

főzelékhez,
körethez:
80-150g

főzelékhez,
körethez:
130-180g

főzelékhez,
körethez:
150-200g

főzelékhez,
körethez:
180-230g

főzelékhez,
körethez:
200-250g

40-90g

60-110g

70-120g

70-150g

80-150g

főzelékhez,
főzelékhez,
főzelékhez,
körethez: 40-60g körethez: 50-70g körethez: 60-80g
levesekhez,
levesekhez,
levesekhez,
Szárazhüvelyesek nem adható
salátákhoz:
salátákhoz:
salátákhoz:
20-30g
20-40g
30-40g
hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez: hidegétkezéshez:
nem adható
10-20g
10-30g
10-30g
nem adható

főzelékhez,
körethez: 70-90g
levesekhez,
salátákhoz:
40-50g
hidegétkezéshez:
20-40g

Olajos magvak

10-20g5

10-20g

20-30g

20-30g

30-40g

Gyümölcs alapú
italok és zöldséglé

1-2dl

1-2dl

1-2dl

1-2dl

2-3dl

1

Kizárólag csirkemáj, zúza, szív adható
Bő zsiradékban sült ételek esetén 30 %-kal több olaj felhasználható, melynek tápanyagértéke
nem számítandó
3
Kivéve müzli keverékek
4
Keksz, extrudált kenyér, puffasztott gabonaszelet, kölesgolyó, stb.
5
Kizárólag darált formában
2

2. melléklet a …./2013. (…)EMMI rendelethez
Változatossági mutató

V=

levesf  húsf  fõzelékf  köretf
x 100,
levese  húse  fõzeléke  körete

ahol V= változatossági mutató, f= féleségek száma, e= előfordulások száma

3. melléklet a …./2013. (…) EMMI rendelethez
Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet
(kcal/nap/fő)

Egész napos étkeztetés
Fekvőbeteg-gyógyintézeti
étkeztetés
Bölcsődei étkeztetés
Napi háromszori étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri étkezés
szolgáltatása

1-3 év
11001300
10001200
800950

4-6 év
13501650
12001500

7-10 év
17002050
15501850

9001100
450600

11001320
600-750

Korcsoportok
11-14 év 15-18 év 19-69 év 70. évtől
20002000200020002400
2600
2500
2400
18001800180018002200
2200
2200
2200

13001550
700850

13001700

13001650

700-900

700-900

13001550
700850

4. melléklet a …./2013. (…) EMMI rendelethez
Adagolási előírás
(1 adag elkészített ételre)
Tej/ízesített tejkészítmény
/tea (dl)
Gyümölcslé/zöldséglé (dl)
Levesek (dl)
Főzelékek (dl)
Mártás (dl)
Tészta, rizs, gabona alapú
köretek (dkg)
Burgonya (dkg)
Zöldségköretek (dkg)
Saláta (dkg)
Szelet hús nyersen (g)
Hal nyersen (g)
Ragu, tokány, pörkölt (dl)

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtől

2
1 - 1,25
1,5 - 2
1,5 - 2
1 – 1,5

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

2 - 2,5
1,5 - 2
2,5 - 3
2 - 2,5
1,5 - 2

2 - 2,5
2 - 2,5
2,5 - 3,5
2,5 - 3
2 - 2,5

2-3
2-3
2,5 - 4
3-4
2 – 2,5

13 - 18
13 - 16
13 - 16
5-8
60 - 80
70 - 80
0,8 - 1

16 - 21
17 - 20
17 - 20
7-9
70 - 90
80 - 90
1 – 1,5

19 - 24
19 - 24
20 - 22
8 - 10
80 - 100
90 - 110
1,5 - 2

19 - 24
20 - 25
20 - 25
10 - 15
90 - 100
90 - 110
1,5- 2,0

22 - 27
20 - 25
20 - 25
10 - 15
100 - 120
100 - 120
1,5- 2,5

5. melléklet a …./2013. (…) EMMI rendelethez
Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel
(g/fő)

Egész napos
étkeztetés és
fekvőbeteggyógyintézeti
étkeztetés
Bölcsődei étkeztetés

1-3 év

4-6 év

2

3

1,5

--

Napi háromszori
étkezés szolgáltatása

--

Napi egyszeri étkezés
szolgáltatása

--

2

1

Korcsoportok
7-10 év
11-14 év
15-18 év

19-69 év

70. évtől

5
5
5
5
5
(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
10)
10)
10)
12)
12)
-----3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
6,6)
6,6)
6,6)
7,9)
7,9)
2
2
2
2
2
(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
3,6)
3,6)
3,6)
4,3)
4,3)

6. melléklet a …./2013. (…) EMMI rendelethez
Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy
főre számítva
Egész napos étkeztetés
Napi háromszori
Napi egyszeri
és fekvőbetegBölcsődei étkeztetés
étkezés szolgáltatása étkezés szolgáltatása
gyógyintézeti étkeztetés

Hús

Húskészítmény

Hal

Máj, zúza, szív és
májkészítmény1

Tojás

Rizs
Száraztészta
Burgonya

legfeljebb hat
alkalommal, ebből
egyszer ebéd főétkezés
részeként levesben,
feltétnek vagy tésztás
ételben
legalább egy
alkalommal
legfeljebb három
alkalommal, ebből két
alkalommal
ételkészítéshez és egy
alkalommal kisétkezés
részeként

legalább hat,
legalább hat,
legfeljebb nyolc
legfeljebb tíz
alkalommal
alkalommal
legfeljebb négy
legfeljebb hat
alkalommal, ebből
alkalommal, ebből
egyszer ebéd
egyszer ebéd
főétkezés részeként főétkezés részeként
levesben, feltétnek levesben, feltétnek
vagy tésztás ételben vagy tésztás ételben
legalább egy
legalább egy
alkalommal
alkalommal
legfeljebb három
legfeljebb három
alkalommal, ebből
alkalommal, ebből
két alkalommal
két alkalommal
ételkészítéshez és
ételkészítéshez és
egy alkalommal
egy alkalommal
kisétkezés részeként kisétkezés részeként

legalább három,
legfeljebb nyolc darab,
az ételkészítéshez
felhasznált tojások
mennyiségével
számolva

legalább három,
legfeljebb öt darab,
az ételkészítéshez
felhasznált tojások
mennyisével
számolva

legalább három,
legfeljebb öt darab,
az ételkészítéshez
felhasznált tojások
mennyiségével
számolva

legfeljebb három
alkalommal
legfeljebb két
alkalommal
legfeljebb öt
alkalommal

legfeljebb egy
alkalommal
legfeljebb egy
alkalommal
legfeljebb három
alkalommal

legfeljebb három
alkalommal
legfeljebb két
alkalommal
legfeljebb öt
alkalommal

legalább hat, legfeljebb
tíz alkalommal

legalább hat,
legfeljebb tíz
alkalommal
legalább egy
alkalommal
legalább egy
alkalommal
legfeljebb két
alkalommal
legalább kettő,
legfeljebb négy
darab, az
ételkészítéshez
felhasznált tojások
mennyiségével
számolva
legfeljebb három
alkalommal
legfeljebb két
alkalommal
legfeljebb öt
alkalommal

Szárazhüvelyesek
Január 1-jétől
április 30-ig és
október 1-jétől
december 31-ig
tartó időszakában
Május 1-jétől
szeptember 30-ig
tartó időszakában

legalább egy, legfeljebb
három alkalommal
nem adható
egy alkalommal

legalább egy,
legfeljebb három
alkalommal

legfeljebb három
alkalommal

egy alkalommal

egy alkalommal

Gyümölcs alapú
italok és zöldséglé

legfeljebb három
alkalommal

legfeljebb három
alkalommal

legfeljebb két
alkalommal

legfeljebb egy
alkalommal

Édesség,
cukrászati
sütemény, finom
pékáru a legalább
1/3 rész
gyümölcsöt vagy
1/3 rész tejet vagy
tejterméket
tartalmazókat
kivéve

legfeljebb négy
alkalommal

legfeljebb négy
alkalommal

legfeljebb négy
alkalommal

legfeljebb két
alkalommal

legfeljebb két
alkalommal

legfeljebb három
alkalommal

legfeljebb két
alkalommal

nem adható

legfeljebb egy
alkalommal

legfeljebb egy
alkalommal

legfeljebb egy
alkalommal

legfeljebb egy
alkalommal

legalább két alkalommal

legalább egy
alkalommal csak
darált formában

legalább egy
alkalommal

legalább tíz alkalommal

öt alkalommal

legalább tíz
alkalommal

legalább három
alkalommal

legfeljebb három
alkalommal2

nem adható

legfeljebb két
alkalommal3

legfeljebb egy
alkalommal

Ízesített
tejkészítmény
Lekvár,
mogyorókrém,
csokoládékrém
Olajos magvak
Teljes kiőrlésű
gabona alapú
élelmiszer
Sertés, baromfi
zsír
1

A bölcsődés korosztályban kizárólag csirkemáj és zúza adható
Bölcsődei és óvodás korosztályban nem adható
3
Óvodás korosztályban nem adható
2

Országos Tisztifıorvosi Hivatal

ikt. szám:

A RENDSZERES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ,
SZERVEZETT ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI AJÁNLÁS
KÖZÉTKEZTETİK SZÁMÁRA

„Az egészségügyrıl” szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése elıírja, hogy „A
közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben
nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelı minıségő és tápértékő étkezést
kell biztosítani.”
Az élettani szükségletnek megfelelı étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi elıírások
kidolgozása – törvényi elıírás és a kormány kijelölése alapján - az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) feladata.
(1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl, 4. § (5) bek. bc), db)
pontok és 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelölésérıl, 15. § (3) bek.)
Az OÉTI a jogszabályi felhatalmazásnak eleget téve saját vizsgálati eredményeire építve és a
legújabb szakirodalmi adatokat figyelembe véve elkészítette a táplálkozástudomány mai állásának
megfelelı, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi ajánlás-t.

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifıorvos

Budapest, 2011. augusztus 01.

A RENDSZERES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ,
SZERVEZETT ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI AJÁNLÁS
1. Általános rendelkezések
(1) Ezen ajánlás hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre,
szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (továbbiakban közétkeztetı),
figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is.
(2) Ezen ajánlás elıírásait a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló
külön jogszabályban foglalt elıírások sérelme nélkül kell alkalmazni.
(3) A közétkeztetı feladata ezen ajánlás szerint az élettani energia- és tápanyagigénynek
megfelelı összetételő és jellegő táplálék biztosítása.

2. Fogalom-meghatározások
Ezen ajánlás alkalmazásában:
1. Adag: az 1. melléklet szerinti nyersanyag-kiszabati útmutatóban megadott élelmiszernyersanyag mennyiség, mely meghatározza, hogy a közétkeztetésben szolgáltatott ételhez,
italhoz felhasznált tisztított nyersanyagból az adott korcsoportban milyen mennyiséget kell
adni.
2. Diétás élelmiszer: a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl szóló 36/2004. (IV. 26.)
ESzCsM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszer.
3. Diétás étrend: olyan ételekbıl összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az
elıállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális
táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok
ellenırzött mértékben történı fogyasztását teszi indokolttá.
4. Élelmiszer: az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK
rendeletének 2. cikke szerinti fogalom.
5. Étel, ételkészítés: a vendéglátó-ipari termékek elıállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeirıl szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 2§. 8-9. pontja.
6. Ételsor: egy étkezésen belül, különbözı élelmiszer-nyersanyagokból elıállított, közvetlen
fogyasztásra alkalmas ételek kombinációja.
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7. Étrend: korcsoportonkénti élettani szükségletnek megfelelı energiatartalmú, összetételő és
jellegő ételekbıl, italokból összeállított ételsor.
8. Fekvıbeteg-gyógyintézeti étkeztetés: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti étkeztetés.
9. Ital: a közétkeztetés keretében biztosított, konyhatechnológiai mőveletekkel vagy azok
nélkül közvetlen fogyasztásra alkalmassá tett folyékony élelmiszer, ide nem értve a leveseket,
mártásokat, szószokat.
10. Közétkeztetési szolgáltatás: közoktatási intézményekben, egészségügyi intézményekben,
szociális ellátás, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében nyújtott, rendszeres
étkezést biztosító szervezett közösségi élelmezési ellátás, amelyet a közoktatási intézményen
belül az óvodai nevelésben és iskolai, kollégiumi nevelésben és oktatásban részesített, az
egészségügyi intézményekben és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás által
ellátott, valamint a szociális ellátást igénybe vevı személyek, ezen felül az ilyen
intézményekben foglalkoztatottak részére kell biztosítani.
11. Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a
meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes mennyiségi
felsorolásával.
12. Tisztított nyersanyag: olyan élelmiszer, amelynek az emberi fogyasztásra nem alkalmas
vagy az étel jellegéhez nem illı részeit konyhatechnológiai elıkészítı mőveletek
alkalmazásával eltávolították.
13. Tíz élelmezési nap: tíz egymást követı, étkezést biztosító nap.
(2) E ajánlás alkalmazásában
a) fıétkezésnek minısül a reggeli, ebéd és a vacsora;
b) kisétkezésnek minısül a tízórai és az uzsonna.

3. Nyersanyag-kiszabati ív
A közétkeztetınek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie, amelyen egy napra vonatkozóan az
étkezést igénybe vevık életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendı
ételek és italok elıállításához szükséges tisztított nyersanyagok tételes, mennyiségi
felsorolását kell feltüntetni.

4. Az étrendtervezés szabályai
(1) Az étrend összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a tervezett ételek jellege az étkeztetett
korcsoportoknak megfelelı legyen.
(2) Csípıs, erısen főszeres, vagy a nyálkahártyát irritáló étel a 14 év alatti korcsoport részére
nem adható.
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(3) Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a 2. mellékletben foglalt változatossági
mutató az egymást követı kétszer tíz élelmezési nap vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál,
és az egymást követı kétszer tíz élelmezési nap vonatkozásában egy ételsor csak egy
alkalommal forduljon elı.
(4) Állati eredető fehérjeforrást minden fıétkezésnek, bölcsıdei étkeztetés esetén az egyik
kisétkezésnek is tartalmaznia kell.
(5) A receptúrák kidolgozását és az étrend összeállítását, az ételek elkészítését a nyersanyagkiszabati útmutatóban foglaltak szerint kell végezni.
(6) Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, a tisztított nyersanyag
alapjául szolgáló élelmiszereket a pontos tápanyagszámítás elvégezhetısége érdekében a
csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérı dokumentumon megadott jelölési adatuk
szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni.

5. Az ellátás során biztosítandó étkezések száma
(1) A közétkeztetı által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalmát a 3.
mellékletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembe vételével a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítani kell.
(2) A közétkeztetınek az alábbi módon kell biztosítani a napi étkezések számát:
a) egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti elıírt energiaszükséglet 100 %-át napi
3 fı- és 2 kisétkezéssel,
b) bölcsıdei étkeztetés esetén az elıírt napi energiaszükséglet 75 %-át napi 2 fı- és 2
kisétkezéssel,
c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az elıírt napi energiaszükséglet 65 %-át 1
fı-és 2 kisétkeztetéssel
d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az elıírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy
ebéd fıétkezéssel.

(3) Fekvıbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén a korcsoportonkénti elıírt napi
energiaszükséglet 100 %-át kell fedezni az R. 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak
alkalmazásával.
(4) Az 3. mellékletben elıírt energiaszükségleti értékek betartása érdekében a közétkeztetınek
a) az általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevı valamennyi korcsoportra
vonatkozóan rendelkeznie kell 10 vagy 100 személyes receptúrával és
korcsoportonkénti bontásban külön nyersanyag-kiszabati ívet kell készítenie
feltüntetve az étkezık korcsoportját és létszámát;
b) az ételek korcsoportok szerinti adagolását a 4. mellékletben foglalt adagolási útmutató
alapján, megfelelı mérető adagoló eszközökkel kell végezni.
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6. Tájékoztatás
(1) A közétkeztetınek minden, általa biztosított étkezéshez étlapot kell készítenie és azt az
étkezık – bölcsıdében, valamint közoktatási intézményekben a szülık - által is jól látható
helyen ki kell függeszteni.
(2) Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje, zsír-, szénhidrát-,
cukor- és sótartalmát egy adagra vonatkoztatva, és az élelmiszerek jelölésérıl szóló 19/2004.
(II.26.) FVM-ESzCsM-GKM rendeletben meghatározott allergén összetevıket. Amennyiben
az étlapban változás következik be, a közétkeztetınek gondoskodnia kell arról, hogy a
módosított étlap (1) bekezdés szerinti kifüggesztése a módosítás napján megtörténjen.
(3) A közétkeztetınek fel kell tüntetnie az étlapon, hogy a 16. szerinti
a) diétás étkeztetést biztosítja, vagy
b) diétás étkeztetést nem biztosítja.
(4) Az étlapon a diétás étrendet a nem diétás étrendtıl elkülönítetten kell feltüntetni.
(5) A 4. melléklet szerinti adagolási útmutatót mind az ételkészítés helyén, mind a
tálalókonyhán jól látható helyen ki kell függeszteni.

7. Naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok
(1) A közétkeztetı az általa ellátott valamennyi korcsoport számára naponta köteles
biztosítani a (2)-(6) bekezdésben foglalt élelmiszereket az ott meghatározottak szerint.
(2) Egész napos étkeztetés esetén biztosítani kell legalább
a) 0,5 liter tejet vagy ennek megfelelı mennyiségő kalciumtartalmú tejterméket,
b) 4 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekbıl legalább 1
adagot nyers formában,
c) 3 adag gabonaalapú élelmiszert, amelybıl legalább 1 adagnak teljes ırlésőnek kell
lennie.
(3) Fekvıbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén biztosítani kell legalább
a) 0,5 liter tejet vagy ennek megfelelı mennyiségő kalciumtartalmú tejterméket,
b) 4 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekbıl legalább 1
adagot nyers formában,
c) 3 adag gabonaalapú élelmiszert, amelybıl legalább 1 adagnak teljes ırlésőnek kell
lennie.
(4) Bölcsıdei étkeztetés esetén biztosítani kell legalább
a) 0,4 liter tejet vagy ennek megfelelı mennyiségő kalciumtartalmú tejterméket,
b) 3 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekbıl legalább 1
adagot nyers formában,
c) 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelybıl kétnaponta 1 adagnak teljes ırlésőnek kell
lennie.
(5) Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén biztosítani kell legalább
a) 0,3 liter tejet vagy ennek megfelelı mennyiségő kalciumtartalmú tejterméket,
5/17

b) 2 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát –, ezekbıl legalább 1
adagot nyers formában,
c) 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelybıl 1 adagnak teljes ırlésőnek kell lennie.
(6) Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén biztosítani kell legalább 1 adag nyers zöldséget
– ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcsöt.

8. Tejtermékekre vonatkozó ajánlás
(1) A 7. (2)-(5) bekezdés tekintetében 1-3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6%
zsírtartalmú, a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy 2,8% zsírtartalmú tejet kell
biztosítani.
(2) Az italként kínált tej cukrozása nem megengedett.
(3) Tejföl kizárólag ételkészítéshez használható fel.
(4) Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén ízesített tejkészítmény nem adható.
(5) Az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett.

9. Sőrítésre és zsiradék felhasználásra vonatkozó ajánlás
(1) A 7. (2)-(5) bekezdések c) pontjai tekintetében a sőrítéshez felhasznált liszt vagy
keményítı, valamint a levesbetét nem számít egy adagnak.
(2) Olaj legfeljebb a nyersanyag-kiszabati útmutatóban feltüntetett mennyiségben használható
fel, kivéve a sütemények készítésénél történı felhasználást.
(3) Bölcsıdei étkeztetés esetén bı olajban sült étel nem adható.

10. Folyadékpótlásra vonatkozó ajánlás
(1) Folyadékpótlásra az ivóvízen kívül kizárólag világosra fızött és legfeljebb a nyersanyagkiszabati útmutató szerint megengedett mértékben ízesített tea, víz vagy ásványvíz adható.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor minısül a tea világosra fızöttnek, ha másfél liter
vízhez egy teafilter vagy 2 gramm mennyiségő teafő kerül felhasználásra.
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11. Tíz élelmezési napra vonatkozó ajánlások
(1) Tíz élelmezési nap átlagában a napi összes energia mennyiség legfeljebb 30 %-a,
bölcsıdei étkeztetés esetén 35 %-a származhat zsírból.
(2) Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a napi összes energiamennyiség
legfeljebb 8%-át teheti ki.

12. Magas zsírtartalmú nyersanyagokra vonatkozó ajánlások
(1) A (2)-(4) bekezdésben foglalt élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó elıírásokat
tíz élelmezési napra számítva kell betartani.
(2) Vaj legfeljebb 3 alkalommal használható fel, a nyersanyag-kiszabati útmutatóban
feltüntetett mennyiségben, kivéve a sütemények készítésénél történı felhasználást.
(3) Bı olajban sült étel 1 alkalommal szerepelhet az étrendben.
(4) Tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel, 1 alkalommal.

13. A közétkeztetésben biztosított étkezések sótartalmára vonatkozó
ajánlás
A közétkeztetésben biztosított étkezések sótartalma nem haladhatja meg az 5. melléklet
szerinti, korcsoportonként megengedett sómennyiséget.

14. A felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok felhasználásának
gyakoriságára vonatkozó ajánlás
Az egész napos étkeztetés, a bölcsıdei étkeztetés, fekvıbeteg-gyógyintézeti étkeztetés, a napi
háromszori és a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén a felhasznált élelmiszereket,
élelmiszercsoportokat a 6. mellékletben foglalt táblázat szerinti gyakorisággal, tíz élelmezési
napra számítva kell biztosítani.

15. Kerülendı élelmiszerek és élelmiszercsoportok
(1) Közétkeztetésben az alábbi élelmiszereket nem javasolt felhasználni:
a) ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítı,
b) 30%-nál magasabb zsírtartalmú hús,
c) 20% feletti zsírtartalmú húskészítmény,
d) koffeintartalmú- vagy energiaital a 10 (1) bekezdése szerinti tea, illetve a kakaó
kivételével,
e) alkoholt tartalmazó élelmiszer,
f) szénsavas vagy cukrozott üdítı, szörp,
g) hozzáadott cukrot tartalmazó vagy 50% alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek,
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h) sertés, baromfi zsír,
i) 12 %-nál magasabb zsírtartalmú tejföl.
(2) Édesség – a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket
tartalmazókat kivéve – önálló fı- vagy kisétkezésként nem adható.
(3) 6 éves kor alatti gyermekek az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi, valamint az annak módosításra kiadott 238/2010/EU bizottsági rendelet
szerinti édesítıszert tartalmazó élelmiszert ne kapjanak. Édesítıszert a csecsemık és
kisgyermekek számára készült élelmiszerek az élelmiszerekben használható édesítıszerekrıl
szóló Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú elıírása módosítására kiadott 152/2009. (XI.
12.) FVM rendeletben foglaltak alapján nem tartalmazhatnak.

16. Diétás étkeztetés
(1) Fekvıbeteg-gyógyintézetben és egész napos ellátást nyújtó bentlakásos intézményben a
közétkeztetınek minden, orvos által igazolt diétás étkezést igénylı személy számára az
állapotának megfelelı, diétás étrendet kell biztosítania a (3)-(6) bekezdésben foglaltak
betartásával.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésbe nem tartozó étkeztetést végzı közétkeztetı diétás étkezést
kíván nyújtani - amely javasolt minden, orvos által igazoltan diétára szoruló 18 év alatti
személy és középiskolai tanulmányait nappali tagozaton folytató fiatal felnıtt számára - a
diétás étrendet a 16.3-16.6 pontokban foglaltak betartásával kell biztosítani.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer
használható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
(4) A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságát befolyásoló élelmi
anyag kizárásával kell készíteni, tárolni, szállítani, a végsı fogyasztónak átadni, kizárva
bármely keresztszennyezıdés lehetıségét.
(5) Agluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez glutént tartalmazó gabonafélék
vagy ezekbıl származó készítmények – beleértve a keményítıt és az élelmi rostokat is – nem
használhatók fel, és biztosítani kell, hogy a glutént tartalmazó gabonafélékbıl származó
anyagok nem kerülnek az ételbe, kivéve a megjelölése szerint gluténérzékenyeknek szánt
élelmiszereket.
(6) A diétás étrend összeállítása során ezen ajánlás elıírásait a 16. és a 17. (4) bekezdésében
foglaltak sérelme nélkül kell alkalmazni.

17. Személyi feltételek
(1) Az ételek elıállításának folyamatát, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív elkészítését,
folyamatos vezetését az élelmezésvezetınek kell felügyelnie.
(2) Az étrend összeállítását és a 19. (1) bekezdése szerinti önellenırzést az élelmezésvezetı
végzze.
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(3) A fekvıbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetınek szakirányú,
élelmezésvezetı vagy dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie. A fekvıbeteggyógyintézeti étkeztetés esetén az élelmezésvezetınek dietetikus végzettséggel kell
rendelkeznie.
(4) Diétás étrendet kizárólag dietetikus végzettségő szakember tervezhet.
(5) A közétkeztetı köteles gondoskodni arról, hogy a diétás étel készítését
a) diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkezı személy végezze, vagy
b) dietetikus felügyelje.

18. Hatósági ellenırzés
(1) Ezen ajánlás elıírásainak érvényesülését a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának helye
szerint illetékes Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei (a
továbbiakban: ellenırzı hatóság) évente legalább egyszer ellenırzi.
(2) A hatósági ellenırzést az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyagfelhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási dokumentáció, különösen
az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumok és a diétás étel készítéséhez
felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítvány alapján végzi az
ellenırzı hatóság.
(3) Az ellenırzı hatóság részére az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló
1991. évi XI. törvényben elıírt biokémiai elemzés céljára az ellenırzött ételsorból 1 adag
minta biztosítása szükséges.

19. Önellenırzés
(1)
A közétkeztetı részére önellenırzés keretében étkeztetési tevékenységének felülvizsgálata
javasolt annak megállapítására, hogy ezen ajánlásban foglaltaknak megfelel-e. Az
önellenırzés félévenkénti gyakoriságú legyen és a vizsgálat a 17.1 és a 19.2-19.4 pontokban
foglalt területeken és meghatározottak szerint történjen.
(2) A diétás étkeztetés önellenırzését csak dietetikus képesítéső szakember végezheti.
(3) Az önellenırzésének magában kell foglalnia egy tetszılegesen kiválasztott egymást
követı kétszer tíz élelmezési napra vonatkozó étlap értékelését és a hozzá tartozó nyersanyagkiszabati ív alapján végzett tápanyagszámítást, valamint a nyersanyag-kiszabati ívek
nyersanyag-kiszabati útmutatóban foglaltakkal való összevetését.
(4) Az önellenırzést az országos tisztifıorvos 1/2011. sz. Normatív Utasításában szereplı „A
közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenırzési szempontokról” címő
dokumentáció kitöltésével kell végezni.
(5) Az önellenırzés dokumentációját – az ellenırzés alapját képezı dokumentumokkal együtt
– 2 évig meg kell ırizni.
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1. melléklet

Nyersanyag-kiszabati útmutató
Korcsoportok

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtıl

színhús: 60-80g

színhús: 70-90g

színhús: 80-100g

színhús: 90-100g

színhús: 100 -120g

csontos szárnyas hús*: csontos szárnyas hús*: csontos szárnyas hús*: csontos szárnyas hús*: csontos szárnyas hús*:
70-100g
80-120g
100-140g
100-140g
120-160g
Hús

darált hús: 30-40g

darált hús: 40-50g

darált hús: 50-60g

darált hús: 50-60g

darált hús: 60-80g

levesekhez: 30-50g

levesekhez: 40-60g

levesekhez: 50-70g

levesekhez: 50-70g

levesekhez: 60-80g

raguhoz hús: 45-65g

raguhoz hús: 50-70g

raguhoz hús: 60-80g

raguhoz hús: 70-90g raguhoz hús: 80-100g

kisétkezéshez,
szendvicsekhez,
hidegétkezésekhez,
rakott, töltött
ételekhez: 15-25g

kisétkezéshez,
szendvicsekhez,
hidegétkezésekhez,
rakott, töltött
ételekhez: 20-30g

kisétkezéshez,
szendvicsekhez,
hidegétkezésekhez,
rakott, töltött
ételekhez: 25-35g

kisétkezéshez,
szendvicsekhez,
hidegétkezésekhez,
rakott, töltött
ételekhez: 35-45g

kisétkezéshez,
szendvicsekhez
hidegétkezésekhez,
rakott, töltött
ételekhez: 40-50g

levesekhez: 20-30g

levesekhez: 30-40g

levesekhez: 50-55g

levesekhez: 50-55g

levesekhez: 50-60g

feltétként: 30-40g

feltétként: 40-60g

feltétként: 50-80g

feltétként: 60-80g

feltétként: 90-120g

tésztákhoz: 30-40g

tésztákhoz: 40-60g

tésztákhoz: 65-75g

tésztákhoz: 70-80g

tésztákhoz: 70-80g

feltétként: 60-80g**

feltétként: 70-90g

feltétként: 80-100g

feltétként: 80-100g

feltétként: 80-110g

Belsıség, belsıség felfújtban: 25-30g**
készítmények
közül kizárólag szendvicsekhez: 15máj adható
25g**

felfújtban: 30-35g

felfújtban:35-40g

felfújtban: 35-40g

felfújtban: 40-50g

szendvicsekhez: 2030g

szendvicsekhez: 2535g

szendvicsekhez: 3545g

szendvicsekhez: 4065g

Húskészítmények

levesbetétként: 1015g**

Hal, halkonzerv

levesbetétként: 20-25g levesbetétként: 25-30g levesbetétként: 25-30g levesbetétként: 30-35g

feltétként: 70-80g

feltétként: 80-90g

feltétként: 90-110g

feltétként: 90-110g

feltétként: 100-120g

levesben nem adható

levesben: 80-90g

levesben: 90-110g

levesben: 90-110g

levesben: 100-120g

szendvicsekhez: 1020g

szendvicsekhez: 2025g

szendvicsekhez: 2530g

szendvicsekhez: 2530g

szendvicsekhez: 3035g

tej: 2dl

tej: 2dl

tej: 2-2,5dl

tej: 2-2,5dl

tej: 2-3dl

Tej, savanyított
tejtermékek (kefir, kefir, joghurt: 1-1,5dl kefir, joghurt: 1,5-2dl kefir, joghurt: 1,5-2dl kefir, joghurt: 1,5-2dl kefir, joghurt: 1,5-2dl
joghurt)
gyümölcsjoghurt: 1gyümölcsjoghurt:
gyümölcsjoghurt:
gyümölcsjoghurt: gyümölcsjoghurt: 1,51,5dl
1,25-2dl
1,25-2dl
1,25-2dl
2dl
Tejtermékek
(sovány sajt,

sajt szendvicsekhez:
25-30g

sajt szendvicsekhez:
30-35g

sajt szendvicsekhez:
35-40g

sajt szendvicsekhez:
40-45g

sajt szendvicsekhez:
45-50g
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Korcsoportok
félzsíros
tehéntúró)

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtıl

túró kisétkezéshez: 15- túró kisétkezéshez: 20- túró kisétkezéshez: 25- túró kisétkezéshez: 30- túró kisétkezéshez: 5025g
30g
35g
40g
60g
túró fıételhez: 50-60g túró fıételhez: 60-70g

túró fıételhez: 70100g

túró fıételhez: 80110g

túró fıételhez: 90120g

Tejföl

tejföl: 10-20g

tejföl: 20-30g

tejföl: 25-30g

tejföl: 25-30g

tejföl: 30-40g

Kenızsiradékok
(vaj, vajkrém,
margarin)

szendvicshez,
süteményhez: 0-10g

szendvicshez,
süteményhez 0-10g

szendvicshez,
süteményhez : 0-15g

szendvicshez,
süteményhez : 0-15g

szendvicshez,
süteményhez : 0-20g

fıételhez,
süteményhez: 0-5g

fıételhez,
süteményhez: 0-6g

fıételhez,
süteményhez: 0-8g

fıételhez,
süteményhez: 0-8g

fıételhez,
süteményhez: 0-10g

salátákhoz: 0-2g

salátákhoz: 0-2g

salátákhoz: 0-3g

salátákhoz: 0-3g

salátákhoz: 0-4g

Olaj

Szalonna

ételkészítéshez: 2-4g ételkészítéshez: 2-5g ételkészítéshez: 3-6g ételkészítéshez: 3-6g ételkészítéshez: 3-10g
méz: 10-20g

méz: 10-20g

méz: 10-20g

méz: 10-20g

méz: 20-30g

cukor, teában: 0-5g

cukor, teában: 0-7g

cukor, teában: 0-9g

cukor, teában: 0-10g

cukor, teában: 0-10g

Cukor, méz
gabonapehely
kisétkezéshez:
gabonapehely,
gabonapehely,
gabonapehely,
gabonapehely,
15-20g,
kisétkezéshez:
kisétkezéshez:
kisétkezéshez:
kisétkezéshez:
kivéve müzli
25-35g
35-45g
40-55g
40-60g
keverékek
cereália köretként: 50- cereália köretként: 60- cereália köretként: 70- cereália köretként: 70- cereália köretként: 8060g
70g
80g
80g
90g

Gabonaalapú
élelmiszer

cereália zöldséggel
együtt: 30-40g
teljes ırléső
kenyérfélék:
30-40g
kenyérfélék, kalács:
40-45g

cereália zöldséggel
együtt: 40-60g
teljes ırléső
kenyérfélék:
40-55g
kenyérfélék, kalács:
50-60g

cereália zöldséggel
együtt: 50-60g
teljes ırléső
kenyérfélék:
50-65g
kenyérfélék, kalács:
60-70g

cereália zöldséggel
együtt: 60-70g
teljes ırléső
kenyérfélék:
55-75g
kenyérfélék, kalács:
70-80g

cereália zöldséggel
együtt: 60-70g
teljes ırléső
kenyérfélék:
60-95g
kenyérfélék, kalács:
80-100g

péksütemény: 1db

péksütemény: 1db

péksütemény: 1-2db

péksütemény: 1-2db

péksütemény: 1-2db

egyéb
egyéb
egyéb
egyéb
egyéb
gabonakészítmények, gabonakészítmények, gabonakészítmények, gabonakészítmények, gabonakészítmények,
keksz kisétkezéshez: keksz kisétkezéshez: keksz, kisétkezéshez: keksz, kisétkezéshez: keksz, kisétkezéshez:
15-25g
20-30g
25-40g
40-50g
40-55g
gabonaszelet nem
gabonaszelet 1db
gabonaszelet 1-2db
gabonaszelet 1-2db
gabonaszelet 1-2db
adható
száraztészta
levesbetétként: 6-8g

száraztészta
száraztészta
száraztészta
száraztészta
levesbetétként: 8-10g levesbetétként: 10-12g levesbetétként: 10-12g levesbetétként: 10-12g

száraztészta köretként: száraztészta köretként: száraztészta köretként: száraztészta köretként: száraztészta köretként:
50-60g
60-70g
70-80g
70-80g
80-90g
Burgonya

fızeléknek: 130-160g fızeléknek: 170-200g fızeléknek: 190-240g fızeléknek: 200-250g fızeléknek: 200-250g
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Korcsoportok

Zöldségek (friss,
fagyasztott,
konzerv, szárított)

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtıl

rakott ételnek,
köretnek:
130-160g

rakott ételnek,
köretnek: 170-200g

rakott ételnek,
köretnek:
190-240g

rakott ételnek,
köretnek:
200-250g

rakott ételnek,
köretnek:
250-280g

nyersen: 50-80g

nyersen: 70-90g

nyersen: 80-100g

nyersen: 100-150g

nyersen: 100-150g

levesben: 50-70g

levesben: 60-80g

levesben: 70-90g

levesben: 80-100g

levesben: 80-100g

fıételként: 130-160g fıételként: 170-200g fıételként: 200-220g fıételként: 200-250g fıételként: 200-250g
Gyümölcsök
(frissen, nyersen,
fagyasztott, befıtt,
kompót, aszalt)

60-70g

70-80g

80-100g

100-150g

100-150g

nem adható

aszaltból: 40-50g

aszaltból: 50-60g

aszaltból: 50-60g

aszaltból: 60-70g

nem adható

köret, fızelék: 60-70g köret, fızelék:70-80g köret, fızelék: 70-80g köret, fızelék: 80-90g

Szárazhüvelyesek
nem adható

leves, saláta: 25-30g

leves, saláta: 30-35g

leves, saláta: 35-40g

leves, saláta: 40-50g

Olajos magvak

nem adható

10-15g

15-25g

15-25g

25-35g

Gyümölcslé,
zöldséglé
(hozzáadott cukrot
nem tartalmazó,
min. 50%-os)

1-1,25dl

1-1,5dl

1,5-2dl

2-2,5dl

2-3dl

*Csirkehúsoknál 30-45%-os csontozási veszteséggel kell számolni.
** Kizárólag csirkemáj adható.
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2. melléklet

Változatossági mutató

V=

levesf + húsf + fõzelékf + köretf
levese + húse + fõzeléke + körete

x 100,

ahol V= változatossági mutató, f= féleségek száma, e= elıfordulások száma
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3. melléklet

Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet
(kcal/nap)

Egész napos étkeztetés
Fekvıbeteggyógyintézeti étkeztetés
Bölcsıdei étkeztetés
Napi háromszori étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri étkezés
szolgáltatása

1-3 év
11001300
10001200
800950

4-6 év
13501650
12001500

9001100
450600

Korcsoportok
7-10 év 11-14 év 15-18 év 19-69 év 70. évtıl
170020002000200020002050
2400
2600
2500
2400
155018001800180018001850
2200
2200
2200
2200

11001320
600-750

13001550
700850

13001700

13001650

700-900

700-900

13001550
700850
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4. melléklet

Adagolási útmutató
(1 adag elkészített ételre)

Tej/ízesített tejkészítmény
/tea (dl)
Gyümölcslé/Zöldséglé (dl)
Levesek (dl)
Fızelékek (dl)
Mártás (dl)
Tészta, rizs, gabona alapú
köretek (dkg)
Burgonya (dkg)
Zöldség köretek (dkg)
Saláta (dkg)
Szelet hús nyersen (g)
Hal nyersen (g)
Ragu, tokány, pörkölt (dl)

1-3 év

4-6 év

7-10 év

11-14 év

15. évtıl

2
1 - 1,25
1,5 - 2
1,5 - 2
1,5 - 2

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

2 - 2,5
1,5 - 2
2,5 - 3
2 - 2,5
2 - 2,5

2 - 2,5
2 - 2,5
2,5 - 3,5
2,5 - 3
2 - 2,5

2-3
2-3
2,5 - 4
3- 4
2,5 - 3

13 - 18
13 - 16
13 - 16
5-8
60 - 80
70 - 80
0,8 - 1,5

16 - 21
17 - 20
17 - 20
7-9
70 - 90
80 -90
1-2

19 - 24
19 - 24
20 - 22
8 - 10
80 - 100
90 - 110
1-2

19 - 24
20 - 25
20 - 25
10 - 15
90 - 100
90 - 110
1,5- 2,5

22 - 27
20 - 25
20 - 25
10 - 15
100 - 120
100 - 120
1,5- 2,5
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5. melléklet

Korcsoportonként ajánlott sómennyiség
(g/nap)

Egész napos étkeztetés
és fekvıbeteggyógyintézeti étkeztetés
Bölcsıdei étkeztetés
Napi háromszori étkezés
szolgáltatása
Napi egyszeri étkezés
szolgáltatása

Korcsoportok
1-3 év
4-6 év
7-10 év
11-14 év
15-18 év
19-69 év
70. évtıl
3
5
5
5
5
5
2
(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
4,5)
10)
10)
10)
10)
10)
1,5
------2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
-(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
3)
6,6)
6,6)
6,6)
6,6)
6,6)
1
2
2
2
2
2
-(legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb: (legfeljebb:
1,5)
3,6)
3,6)
3,6)
3,6)
3,6)

16/17

6. melléklet

Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó elıírások tíz
élelmezési napra számítva

Hús

Húskészítmény

Hal
Máj,
májkészítmény

Tojás

Rizs
Száraztészta
Burgonya

Egész napos étkeztetés
és fekvıbeteggyógyintézeti étkeztetés
legalább 6, legfeljebb 10
alkalommal
legfeljebb 6 alkalommal,
ebbıl egyszer ebéd
fıétkezés
részeként
levesben, feltétnek vagy
tésztás ételben
legalább 1 alkalommal
legfeljebb 3 alkalommal,
ebbıl 2 alkalommal
ételkészítéshez és 1
alkalommal kisétkezés
részeként
legalább 3, legfeljebb 8
darab, az ételkészítéshez
felhasznált
tojások
mennyiségét
és
az
élelmiszerek
tojástartalmát
is
beleszámolva
legfeljebb 3 alkalommal
köretként legfeljebb 2
alkalommal
legfeljebb 5 alkalommal

Bölcsıdei étkeztetés

Napi háromszori
étkezés szolgáltatása

Napi egyszeri étkezés
szolgáltatása

legalább 6, legfeljebb 8
alkalommal
legfeljebb 4 alkalommal,
ebbıl
egyszer
ebéd
fıétkezés
részeként
levesben, feltétnek vagy
tésztás ételben

legalább 6, legfeljebb 10 legalább 6, legfeljebb 10
alkalommal
alkalommal
legfeljebb 6 alkalommal,
ebbıl egyszer ebéd
fıétkezés
részeként
legalább 1 alkalommal
levesben, feltétnek vagy
tésztás ételben

legalább 1 alkalommal
Csirkemájat legfeljebb 3
alkalommal,
ebbıl
2
alkalommal ételkészítéshez
és 1 alkalommal kisétkezés
részeként

legalább 1 alkalommal
legfeljebb 3 alkalommal,
ebbıl 2 alkalommal
ételkészítéshez és 1
alkalommal kisétkezés
részeként
legalább 3, legfeljebb 5
darab, az ételkészítéshez
felhasznált
tojások
mennyiségét
és
az
élelmiszerek
tojástartalmát
is
beleszámolva
legfeljebb 3 alkalommal
köretként legfeljebb 2
alkalommal
legfeljebb 5 alkalommal

legalább 2, legfeljebb 4
darab, az ételkészítéshez
felhasznált
tojások
mennyiségét
és
az
élelmiszerek
tojástartalmát
is
beleszámolva
legfeljebb 3 alkalommal
köretként legfeljebb 2
alkalommal
legfeljebb 5 alkalommal

legfeljebb 3 alkalommal

legfeljebb 3 alkalommal

legalább 1 alkalommal

legalább 1 alkalommal

legalább 3, legfeljebb 5
darab, az ételkészítéshez
felhasznált
tojások
mennyiségét
és
az
élelmiszerek tojástartalmát
is beleszámolva
legfeljebb 1 alkalommal
köretként legfeljebb 1
alkalommal
legfeljebb 3 alkalommal

legalább 1 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

Szárazhüvelyesek
egész évben
októbertıl áprilisig
Gyümölcs-vagy
zöldséglé
Édesség, cukrászati
sütemény, finom
pékáru a legalább
1/3 rész gyümölcsöt
vagy 1/3 rész tejet
vagy tejterméket
tartalmazókat kivéve
Ízesített
tejkészítmény
Lekvár,
mogyorókrém,
csokoládékrém
Olajos magvak
Teljes ırléső gabona

legfeljebb
alkalommal*

3
nem adható

legalább 1 alkalommal*
legfeljebb 3 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

legfeljebb 1 alkalommal

legfeljebb 4 alkalommal

legfeljebb 4 alkalommal

legfeljebb 4 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

legfeljebb 2 alkalommal

nem adható

legfeljebb 1 alkalommal

legfeljebb 1 alkalommal

legfeljebb 1 alkalommal

legfeljebb 1 alkalommal

legalább 2 alkalommal*

nem adható

legalább 1 alkalommal
Legalább 3 alkalommal

* kivéve egésznapos bölcsıdei étkeztetés biztosítása esetén, ahol nem adható
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, az elvégzett feladatokról a szeptemberi ülésén kapott legutóbb
tájékoztatást a Képviselő-testület. Jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak (2013. szeptember 7. – 2013.
november 30.) legfontosabb eseményeit foglalnánk össze.
1. 2013. szeptember 23-án a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium intézményben a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi kirendeltségének képviselője átfogó
tűzvédelmi ellenőrzést tartott. A megtartott ellenőrzést követően a szakember észrevételt tett a
szabálytalanságok megszüntetésére vonatkozóan, melyek az elmúlt 7 év során már észrevételezésre
kerültek az érintésvédelmi, - villámvédelmi,- szabványossági jegyzőkönyvekben. A munkálatok kivitelezésére
villamossági szakembert kértünk fel - az intézmény oktatási rendjét nem megzavarva - ütemterv került
kidolgozásra. A feladat elvégzése 2013. november 25. napjával elkészült. A kivitelezésre fordított összeg
455.079 Forint volt. A Katasztrófavédelem ellenőrzése a kötelezettség teljesítésének tekintetében 2013.
december első hetére várható. Megtörtént minden Gyomaendrőd Város Önkormányzata által működtetett
közoktatási intézmény tüzelőberendezéseinek és kéményeinek felülvizsgálata, melynek összköltsége
434.942 forint volt.
2. A köznevelési intézmények fenntartói és működtetői feladatainak ellátása érdekében, a Tankerület által
használatba vett ingatlanok Használati Szerződésének 2. számú melléklete kapcsán helyszíni bejárás
történt. A bejárás során, az alaprajzokon megjelölésre kerültek a rajzon feltüntetett és a tényleges műszaki
állapot közötti eltérések. Az ily módon elkészített dokumentumokhoz jegyzőkönyv formájában csatolva
kerültek a feltárt hiányosságok. Ezen ügyirat 2013. október 10-én átadásra került a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete felé.
3. A 2013. tanév nyári időszakára tervezett, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által kivitelezett karbantartási
munkálatok készre jelentése 2013. november 4-én megtörtént.
A meghatározott karbantartási munkálatokat az alábbi csoportokra tagoltuk:
2013. évben elvégzendő tisztasági meszelések
2013. évben elvégzendő egyéb karbantartási munkálatok
1 éven belül elvégzendő munkálatok
2 - 3 éven belül elvégzendő munkálatok
4 - 5 éven belül elvégzendő munkálatok
A kivitelezővel a szükséges munkálatok elvégzését az alábbiak szerint ütemeztük:
I.
ütem: 2013. augusztus 5.- augusztus 31-ig elvégzendő tisztasági festések és belső karbantartási
munkák
II.
ütem: 2013. szeptember 15-ig elvégzendő külső munkálatok
III.
ütem: 2013. szeptember 15.- október 31-ig elvégzendő további, elsősorban külső karbantartási
munkálatok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több alkalommal helyszíni bejárást kezdeményezett a nyári
karbantartási munkák figyelemmel kísérése céljából.
A készre jelentést követő bejáráson részt vett Toldi Balázs - alpolgármester, Szilágyiné Bácsi Gabriella –
pénzügyi osztályvezető; Pardi László – városüzemeltetés osztályvezető, Megyeriné Csapó Ildikó –
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselője, Paróczai Zoltán – Gyomaszolg Kft. képviselője,
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Kovácsné Rácz Julianna – ügyintéző.
A munkálatok elvégzéséről végszámla készül, az elvégzett karbantartási munkák és a pótmunkálatok
költségének összege bruttó 7.937.730 forint, melynek finanszírozása az oktatási vagyon működtetésére
elkülönített keretből történt.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a balett terem szárító vakolattal történő ellátása miatt a
lefestett falfelület tekintetében esztétikai kifogás merült fel. A kivitelező véleménye szerint egy másik
falkezelési eljárással meg tudná oldani a felmerült problémát. Ezen munkálatra árajánlatot kértünk be a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től.
4. 2013. október 7-én a Zöldpark Kft. által kezdeményezett megbeszélésen felvetésre kerültek azon problémák,
melyek az oktatási intézményekben foglalkoztatott technikai állomány munkafeladatára, létszámára
vonatkozóan felmerültek. A későbbiekben további két egyeztetés alkalmával sikerült tisztázni a szóba került
nehézségeket. A technikai dolgozók munkafeladati gördülékenyebbé tétele érdekében november első
hetében megrendelésre és felszerelésre került egy programozható elektromos iskolacsengő a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületegységébe, az intézmény Hősök úti részében pedig kialakításra került
egy nyomógombos kapunyitó rendszer, melynek segítségével az épületből meg lehet oldani az ajtó nyitását.
5. A közoktatási intézményekben 2013. október hónapban a meglévő fűtési gyakorlat felülvizsgálására
energetikai szakembert kértünk fel, aki a feladat elvégzését követően szöveges tájékoztatást nyújtott.
6. 2013. május 15-től az oktatási intézmények részéről hívásnaplót szükséges vezetni az asztali készülékek
kimenő hívásainak tekintetében. Az intézménynek külön fel kell tüntetni a működtetői-, illetve a fenntartói
feladatellátáshoz kapcsolódó hívásokat. Szakember segítségével kidolgozásra került egy olyan eljárás, mely
már a hívás indításakor külön választja egy kód beütésével, hogy a hívás mely feladatellátáshoz
kapcsolható. A kialakítás becsült költsége bruttó 600 E Ft. Ez a módszer segítségül szolgálna már a hívás
indításakor a működtetés, fenntartás illetve a magáncélú telefonbeszélgetés elkülönítésére, viszont továbbra
sem váltja ki a hívásrészletező szolgáltatótól történő megkérését. Sajnos továbbra sem sikerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal együttműködve olyan megoldást találni, mely a hívások
továbbszámlázásának problémáját megoldaná.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé folyamatosan megtörténik azon számlák továbbszámlázása,
melyek véleményünk szerint nem a működtetőt, hanem a fenntartót terhelik.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kérésére Jozaf Csaba tűzvédelmi előadó elvégezte az oktatási
intézményekben levő tűzoltó készülékek ellenőrzését, alapkarbantartását, javítási nyilvántartását, továbbá
amennyiben szükségessé vált, az elavult készülékek helyett új berendezéseket vásároltunk. A felülvizsgálat
során a szakember által jelzett hiányosságok pótlásaként megvételre kerültek a menekülést jelző táblák,
melyek felszereléséről az oktatási intézményekben foglalkoztatott karbantartói állomány gondoskodott.
A módosított 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról alapján 2013. október 15-től
valamennyi olyan oktatási intézményben, ahol a fűtőberendezés nyílt égésterű és nem független bármelyik
közösségi célt szolgáló helyiségtől, kötelező szabványos CO-mérő berendezés felszerelése történt meg.
Az önkormányzat által működtetett oktatási intézmények tekintetében az alábbi telephelyeken volt szükség a
mérők felszerelésére:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában a felső tagozat kazánháza műhelyként isműködik.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában mindkét alsó tagozat kazánháza műhelyként is működik, a
kollégium leány részében egy gázüzemű vízmelegítő berendezés van, ahol indokolt volt a CO-mérő
felszerelése.
Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégiumban a Könyvtár fűtése nem független a közösségi
tértől és nyílt égésterű, az étkező részben is indokolt volt a mérő felszerelése.
8.
A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium fenntartási és működtetési jogának átadása az egyház részére
előreláthatólag 2014. szeptember 1. napján történik meg, így az intézményi vagyon működtetése továbbra is
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozik.
Az intézmény által megrendezendő szalagavató ünnepély tekintetében önkormányzatunk forrást biztosított a
hangosítás és az ünnepélyt követő állófogadás költségeinek finanszírozására bruttó 100.000 forint
összegben.
9.
A Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója megváltozott, a további sikeres együttműködés
jegyében felvettük a kapcsolatot a jelenlegi fenntartóval, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatójával és gazdasági vezetőjével. A személyes egyeztetésre várhatóan 2013. december közepén kerül
sor.
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10. A 2013. november 19-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott tájékoztatás szerint a téli
átmeneti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia fejlesztés tárgyában a Türr István Kutató és
Képzőközpont szervezésében megkezdődött a képzések előkészítése a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskolában.
11. 2013. november 13-án érkezett megkeresés a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői
Munkaközössége részéről. A Fő úti épületegység udvar részének balesetmentesítését tűzték ki célul,
melyhez több, mint 400.000 forint összegű támogatást sikerült összegyűjteniük. A kitűzött cél
megvalósításához az önkormányzat segítségét kérik fásításhoz, filagória, pihenőpadok kialakításához, az
udvari térkő burkolatának bővítéséhez. Az önkormányzat decemberi Képviselő – testületi ülésén meghozza
döntését a támogatás mértékének meghatározása tárgyában.
12. A Magyar Diáksport Szövetség 2014-ben Országos Testnevelő Tanári Akkreditált Továbbképzést
szervez, mely képzés helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium lesz. A kérésnek
megfelelően árajánlatot és részletes tájékoztatást küldtünk a kapcsolattartó személy részére. A megküldött
adatok előzetesen egyeztetésre kerültek a Klebelsberg Intézményfenntátó Központ Gyomaendrődi
Tankerületének igazgatójával és az érintett intézmény vezetőjével. Az adatok megadásakor elsődleges
szempont volt, hogy a képzés az oktatási rend megzavarása nélkül kerüljön lebonyolításra.
13. A közoktatási intézményekben a 2013. éves leltár előkészítéseként 2013. november 25. - 27.
időszakában Csényi István irányításával selejtezési eljárás került lebonyolításra.
14. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az
évben az alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
2013. februártól augusztus 31-ig terjedő időszak vonatkozásában összesen 13.911.886 Ft.
2013. szeptember 10.
2013. október 9.
2013. november 6.
2013. december hónapban 2 havi tám.
(nov-i és dec-i bér) utalása várható

2.393.608 Ft
2.488.036 Ft
2.519.267 Ft
5.040.000 Ft (becsült összeg)

15. Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2013. november 30-ig az alábbi kiadások jelentkeztek:
A 2012. évet terhelő, de 2013-ban jelentkező dologi kiadások finanszírozására betervezett 14 millió Ft teljes
egészében felhasználásra került.
A 2013-as évet terhelő kiadásokra éves szinten 62 millió Ft lett betervezve költségvetésünkbe, melyből a
vizsgált időszakban megközelítően 49millió Ft lett felhasználva.
2013. november 30. napjáig az önkormányzatnál realizálódott, az oktatási vagyon működtetéséhez
kapcsolódó bevétel összege 12.351 E Ft, mely összegből 7.061 E Ft az önkormányzat által 2012-ben
megelőlegezett pályázati támogatások megtérülése, 3.000 E Ft bérleti díj bevétel és több mint 2.000 E Ft az
az összeg, ami a 2012. december 31. napjával megszűnő intézmények 2013. évre áthúzódó bevétele volt.
A KLIK részére 1.138 E Ft összegben megtörtént a Zeneiskola 2012. december 31. napjáig befolyt, de már a
2013. évet megillető térítési díjának elszámolása és átutalása. A KLIK részéről az előterjesztés készítésének
időpontjáig a befolyt Zeneiskola térítési díjból az önkormányzatot megillető 30% átutalása még nem történt
meg.
Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 544 E Ft kifizetése történt meg, ezt az évet még közel 700 E Ft
kifizetés fogja terhelni ezen a jogcímen.
16.

Összefoglaló táblázat a kiadások és bevételek alakulásáról

ezer forintban
Kiadás
Személyi juttatás

Adatok
Eredeti előirányzat
10.917

Teljesítés
2013.11.30-ig
10.917
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Várható 2013. 12.31Megjegyzés
ig
Megszűnő
munkaviszony 2012.
decemberi
bér+2013.február11-ig
önkormányzatnál
alkalmazott technikai
dolgozók bére

Munkaadót terhelő
járulék
Dologi
Dologi
Pénzeszköz átadás
egyéb
Tartalék
Pénzeszköz átadás
Zöldpark
Összesen

forintban
Bevétel
Megszűnő
intézmények áthúzódó
és egyéb bevétel
Bérleti díj bevétel
Pályázati támogatás
Pénzeszköz átvétel

2.948

2.948

-

-

14.000
62.000
-

14.000
48.481
2.482

13.519
697

20.000
31.715

21.313

5.040

141.580

100.141

19.256

2012.évről áthúzódó
2013. évi
Zeneiskola térítési díj,
iskolatej program, ÖNO
konyha felújítás
munkálatai
Technikai dolgozók
bére és járuléka

Adatok ezer
Eredeti előirányzat Teljesítés 2013.11.30- Várható 2013. 12.31ig
ig
2.290
-

Összesen

-

3.000
7.061
-

1.000

-

12.351

1.000

Megjegyzés
Zeneiskola- térítési díj
30%

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.

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

A Bizottság javasolja az oktatási vagyon működtetéséről
készített beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon működtetéséről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójának
tapasztalatairól
Mag Barbara
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 449/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek eljárásrendjének megfelelően a
Tisztelt Képviselő-testület a pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság hatáskörébe utalta.
Ennek megfelelően az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a november 20-i
ülésén meghozta döntését a 2013. november 15-i határidőre beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatban. A
Bizottság 234/2013. (XI. 20.) Gye. Kt. Üokke. határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
„A” típusa esetén 19 pályázót részesített támogatásban 3.000,- Ft/fő/hó. 1 pályázó nem részesült támogatásban,
mivel benyújtott pályázata nem felelt meg az előírásoknak. Az ösztöndíjpályázat „B” típusára egyetlen pályázat sem
érkezett be az idei fordulóban. Az elmúlt fordulók „B” típusú pályázatainak felülvizsgálata során megállapítást nyert,
hogy jelenleg 5 fő támogatása van folyamatban, akiknek hallgatói jogviszonya és szociális rászorultsága fennáll, így
a támogatásra továbbra is jogosultak.
A fentiek alapján a 2014. évi költségvetési koncepcióban megtervezett 1.500.000,- Ft összeget az alábbiak
terhelnék:
2014. január 31. napjáig:

2014. augusztus 31. napjáig:

5 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 75.000,- Ft
19 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 285.000,- Ft
Összesen: 360.000,- Ft
5 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 75.000,- Ft
19 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 285.000,- Ft
Összesen: 360.000,- Ft

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat helyi, önkormányzati támogatása a 2014. évi költségvetési
évben tehát összesen 720.000,- Ft.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az
önkormányzat bírálati döntése az EPER-Bursa rendszerben rögzítve lett, az onnan kinyomtatott döntési lista
határidőre postázásra kerül a Támogatáskezelő részére. Az önkormányzat nyilvánosságra hozza döntését a hivatal
hirdetőtábláján, illetve a honlapon, továbbá a pályázók is értesítve lesznek a megjelölt határidőn (2013. december
20.) belül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójának tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Bursa Hungarica
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Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójának tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
kérelme Intézményi Tanács megalakulásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Davidovics László
2013. november 26. napján írásban azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézményükben
létrejövő Intézményi Tanácsban Várfi András polgármester képviselje az Önkormányzatot és segítse elő az
intézmény képzésének hatékony megszervezését az agrár- és élelmiszeripari szektorokban.
A Képviselő-testület 2013. október 16. napján kezdeményezte a Klebelsberg Intézményfenntartó központ
fenntartásában működő Kállai Ferenc Művészeti Iskolában, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban,
a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégiumban, valamint Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskolában
Intézményi Tanács megalakítását és kinyilvánította, hogy részt kíván venni az oktatási intézményekben létrejött
Intézményi Tanácsok munkájában, ezért úgy döntött, hogy az Intézményi Tanácsokba a választási ciklus lejártáig az
alábbi képviselőket delegálja:
Intézmény neve:
Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium
Kállai Ferenc Művészeti Iskola
Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

Delegált képviselő:
Betkó József
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó
Fülöp Zoltán

Várfi András polgármester úgy nyilatkozott, hogy vállalja a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi Tanács munkájában való részvételt, amennyiben a Képviselő-testület
úgy dönt, az Önkormányzat delegáltjaként agrár végzettségű szakemberként segíti az intézmény szakmai munkáját.
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
"Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kérelme Intézményi Tanács
megalakulásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
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Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban Intézményi Tanács megalakítását, részt kíván venni a létrejött
Intézményi Tanács munkájában, ezért úgy dönt, hogy az Intézményi Tanácsba a választási ciklus lejártáig Várfi
András polgármestert delegálja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége az alábbi kérelemmel fordult Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez:
Az iskola Szülői Munkaközössége céljául tűzte ki a Fő úti iskola udvarának rendbetételét, a gyerekek számára egy
barátságosabb környezet kialakítását. 2013. október 12-én jótékonysági bált szerveztek. A rendezvényből befolyt
426.300 Ft támogatási összeget a Szülői Munkaközösség teljes egészében erre a célra kíván fordítani.
Mi az amit meg szeretnének valósítani?
Az udvar térkő-burkolatának javítása, bővítése 250 m2-rel, a balesetveszélyes szintkülönbségek
megszűntetése.
Közösségi tér kialakítása, amely lehetőséget ad szabadtéri órák megtartására.
Növények ültetése, fásítás, pihenőpadok elhelyezése.
A konkrét tervek kialakításáról, az esetleges önkormányzati segítség lehetőségeiről több alkalommal történt
egyeztetés az intézmény és az önkormányzat képviselői között.
A Képviselő-testület segítségét az alábbiakban kéri a Szülői Munkaközösség:
A térkő-burkolat kialakításához a szükséges anyagok biztosítása.
Az udvar zöldítéséhez növényzet, a pihenőpadok elkészítéséhez anyag biztosítása.
A közösségi tér kialakításához szükséges különbözet (157.950 Ft) biztosítása.
A kérelemből megtudhattuk, hogy az udvar szépítése és balesetmentesítése szülői és pedagógusi összefogással
2014. tavaszán társadalmi munka keretében kezdődhetne.
Mit vállal az önkormányzat?
A Start mintaprogram keretei között legyártott 250 m2- nyi térkő biztosítását.
A térkő lerakásához szükséges anyagok (homok, szegélykő) beszerzését, melynek becsült költsége 140.000
Ft.
Az udvar zöldítéséhez fák biztosítását.
Az intézmény Szülői Munkaközössége az erre a célra befolyt összeget, mint támogatás a munkálatok
megkezdésének időpontjára az Önkormányzat rendelkezésére szükséges, hogy bocsássa, hiszen az önkormányzati
tulajdonon végrehajtott munkák költségei Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál fognak jelentkezni.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
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A Bizottság javasolja a döntési javaslat

Bizottság

elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szülői Munkaközössége kérelmének és az intézmény Fő úti épülete udvarának balesetmentesítéséhez és
szépítéséhez a 2014.-es költségvetési évben vállalja:
250 m2 terület burkolásához a szükséges (a Start mintaprogram keretei között legyártott) térkő biztosítását,
a térkő lerakásához szükséges anyagok (homok, szegélykő) beszerzését (becsült költsége: 140.000 Ft),
az udvar zöldítéséhez fák biztosítását,
a kerti filagória kialakításának költségihez 160.000 Ft összeg erejéig hozzájárulás biztosítását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az oktatási vagyon működtetésének finanszírozására megtervezett keret
maradványának terhére 300.000 Ft-ot különít el a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épülete
udvarának balesetmentesítése céljából, mely összeg tényleges felhasználására 2014. évben kerül sor.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége vállalja a 426.300 Ft támogatási összeg
befizetését az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára (53200125-11062402) a kivitelezés megkezdésének tervezett
időpontjára (2014. tavasza), továbbá a szülői és pedagógusi összefogás megszervezését a munkálatok
elvégzéséhez.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban htv.), valamint azon rendelkezéseinek
felülvizsgálatáról, melyek a hulladékgazdálkodási közgszolgáltatást érintik a T. Képviselő-testület az októberi ülésén
már kapott bővebb tájékoztatást.
2013. május 31-én egyeztető megbeszélés zajlott a három település polgármesterei valamint a közszolgáltató
között. Gyomaendrődön és Hunyán a Gyomaközszolg Kft., Csárdaszálláson a Gyomaszolg Kft. szolgáltat 2013.
decemer 31-ig.
A jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok a közszolgáltatást új alapokra helyezik. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítani kell közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés útján 2014. január 1-től. Közbeszerzés útján kell a szerződést megkötni, természetesen a kivételek
figyelembe vételével, mely esetünkben fennáll, lévén a mostani közszolgáltatónk önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság. Meg kell határozni a közszolgáltató minősítését; csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval köthető
meg az írásbeli szerződés, melyet csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által
kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági szereplővel lehet megkötni. A szerződés max. 10 évre szólhat.
A közszolgáltatás végzéséhez 2014. január 1-étől kezdődően szükséges engedélyek, az OHÜ minősítést, és a
nonprofit gazdálkodási formát egyedül a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így ő vált alkalmassá a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére.
Gyomaenrőd, Hunya, Csárdaszállás település tekintetében az OHÜ által meghatározott kategóriák közül a B/I.
minősítésű közszolgáltató megfelel az elvárásoknak. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a htv. 34. § (3) bekezdésében
előírtaknak teljes egészében megfelel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére alkalmas.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatja a döntési
javaslatot.

Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-ei hatállyal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az alábbiak
szerint:
Szerződési séma
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító:15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító:725525
Adószám:15725527-2-04
64

Bankszámlaszám:53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli:Várfi András polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Preambulum
1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása a 2014. január 1. állapot szerint.
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által
meghatározott tartalommal és keretek között.
A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel,
részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával
tesz eleget.
Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok
elkülönítetten gyűjtött részére is.
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az
ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
A Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9.§ (1) kb. pontjában
meghatározott szervezet, így a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell
alkalmazni.
2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. (amelyen belül az 1. pont
szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi (ellátja).
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3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását 2014. január 1. napjával köteles megkezdeni.
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2024. december 31-ig köteles
ellátni.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által meghatározott minősítési osztály: B/I.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a saját
tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben és más
kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.
5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és végrehajtására
kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a
hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.

Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő
összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának
elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározása;
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az
Önkormányzat kötelezettsége, évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a
tárgyévet követő január hó 31-ig,
A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és
gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítését.
c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat Szerződés
szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
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f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek
nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi feladatokat
köteles ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelése,
így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése[1].
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni. Az
ügyfélszolgálat főbb feladatai:
a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése,
c) számlareklamációk kezelése,
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
f) ügyeleti rendszer működtetése,
g) internetes honlap működtetése.
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes
összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken,
gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban és módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.
Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről
gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az
Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás
szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató által kiadott, jelzett zsákban
kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból kell finanszírozni.
A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást
igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj).
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben foglaltaktól eltérően 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91. §-ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a
rezsicsökkentés teljesítésére vonatkozó előírásokra.
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7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei
A Közszolgáltató havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény,
valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé.
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni.
A Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és
tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak
megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal
szemben.
A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás
megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított
lehetőségekkel él.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a
Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek
teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban:
NAV) kezdeményezi.
8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási
szabályai
A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási
engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem veszélyezteti a
Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közszolgáltató
az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek
átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási
tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől,
költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt közszolgáltatás
folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen.
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a
gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező
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tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni..
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt,
szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az ellenőrzés feladatait
elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató
tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.
10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek
a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a
Közszolgáltató:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal.
d.) az Önkormányzat által okiratban vállalt kötelezettség - a jelen szerződés aláírásakor a
Közszolgáltató
által is ismert elbírált pályázat - teljesítése érdekében

A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik fél írásban és
részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt,
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű
határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható
módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a
Szerződést írásban felmondani.
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap, d.) pont esetében 30 nap
13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
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Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig)
kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszűnése napján átadja.
14. Vegyes és záró rendelkezések
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy
értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi
információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik,
azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak
az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat,
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási
kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító rendelkezésekre.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az
érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű
rendelkezéssel váltják fel.
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori
másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. A jelen
szerződés 9 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2013. december

nap

Várfi András
polgármester

Fekete József
ügyvezető

[1] A hatályos szabályok szerint nincs feltétlenül szerződéskötési kényszer!

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. ügyeinek megbeszélésen felvetődött javaslatként, hogy a társaság által bérelt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar
használatáért ne fizessen bérleti díjat a társaság. A társaság az érvényben lévő szerződés alapján havonta 43.000,Ft + Áfa bérleti díjat fizet.
Az ingyenes használatba adást vizsgálni szükséges az általános forgalmi adóról szóló jogszabály alapján. Az ÁFA
trv. 14. § alapján ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül az is, ha a terméket ingyenesen
használatba adják, feltéve, hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt megillette az adólevonási jog.
Jelen esetben az önkormányzat a hulladékudvar beruházás során - a későbbiekben alkalmazandó ÁFA köteles
bérleti díj bevétel megszerzése miatt – az előzetesen felszámított adót teljes egészében visszaigényelte, így egy
esetlegesen jelentkező ingyenes használatba adás után is az önkormányzatnak ÁFA fizetési kötelezettsége
keletkezne a NAV felé. Az ÁFA trv. 135. §-ában foglaltak szerint a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba
vételének hónapjától kezdődően ingatlan esetében 240 hónapig terjedő időtartamban az adóalany adólevonási jogát
–az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – gyakorolhatja. A hulladékgyűjtő udvar
beruházás 2004. évben került átadásra és aktíválásra.
A hulladékgyűjtő udvar ingyenes használatba adása csak a már fent hivatkozott általános forgalmi adóról szóló
jogszabály megsértésével, annak következményeinek vállalásával történhet.
A hulladékgyűjtő udvar használatával kapcsolatban a másik lehetőség a bérleti díj csökkentése. Javaslom, hogy a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság vizsgálja meg a bérleti díj csökkentés
lehetőségét és tegyen javaslatot.

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

A Bizottság a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nek bérbe adott
gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlan
bérleti díját 2014. január 1. napjától 50 %-kal javasolja csökkenteni.

Döntési javaslat
"Bérleti díj csökkentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nek bérbe adott gyomaendrődi 3741/33
hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlan bérleti díját 2014. január 1. napjától 50 %-kal csökkenti, azaz:
21.500 Ft/hónap + ÁFA összegben határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító jármű tulajdonjogát az okmányiroda 2004. évben
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalnak jegyezte be, mely jelenleg a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
használatába van adva üzembentartói szerződés alapján. A tulajdonjog bejegyzésétől függetlenül a jármű az
önkormányzati vagyonba tartozik, hiszen a hivatal az önkormányzat része.
Gyomaendrődön a hulladékgazdálkodással kapcsolatos vagyon elemek a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
tulajdonában vannak, ezt a formát követve a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kizárólagos használatát szeretnénk
biztosítani azzal, hogy a hulladékgyűjtő járművet a társaság tulajdonába kívánjuk átadni.
A gépjármű 2009. évben nullára íródott. A gépjármű tulajdonba adását térítésmentesen javaslom.

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

A Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, hogy Variopress
hulladékgyűjtő-szállító
jármű
tulajdonjoga
térítésmentesen
a
Gyomaközszolg Kft.részére bejegyzésre kerüljön.

Döntési javaslat
"Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a hulladékkezelési közfeladatok munkavégzéshez szükséges eszközök
biztosítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító
jármű tulajdonjoga térítésmentesen a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. ( adószám: 13794602-2-04, cégszám: 04-09007188, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám ) részére bejegyzésre kerüljön.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez.
A JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó
járművet a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. használja üzembentartói szerződés alapján. A Gyomaközszolg Nonprofit
Kft. a gépjárművel a szolgáltatást a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alvállalkozójaként végzi. A folyékony hulladék
elszállítására a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek van engedélye, ezért célszerű a gépjármű üzembentartói jogát átadni
a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek.
A JTX – 097 forgalmi rendszámú szippantó jármű tulajdonjogát az okmányiroda Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalnak jegyezte be. A tulajdonjog bejegyzésétől függetlenül a jármű az önkormányzati vagyonba tartozik
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. kéri, hogy a szippantó jármű üzembentartói joga 2014. január 1. napjával kerüljön
bejegyzésre a társaság javára.
Amennyiben a T. Képviselő - testület hozzájárul az üzembentartói jog bejegyeztetéséhez, akkor a felmerülő
költségeket a Gyomaszolg Ipari Park Kft. viseli.

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

A Bizottság javasolja, hogy szippantó jármű forgalmi engedélyébe a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kerüljön bejegyzésre üzembentartóként.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4
BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó jármű forgalmi engedélyébe a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ( adószám: 10665387-2-04, cégszám: 04-09-001752, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám )
kerüljön bejegyzésre üzembentartóként.
Az üzembentartói jog bejegyeztetésével kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg Ipari Park Kft. viseli.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Gyomaendrőd, Ipartelep út 2
Tel: 0666386233

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete

Gyomaendrőd
Selyem u 124
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

23/2012(I.26)Kt .sz határozatban Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a JTX‐097 frsz
MAN 18250 4x4 BB típusú alvázra épített MUT 355/0,8 típusú szippantó autó üzemben
tartójaként a Gyomaközszolg Kft került bejegyzésre. Kérjük, hogy 2014/01/01‐től a
Gyomaszolg Ipari Park Kft Gyomaendrőd, Ipartelep u 2 kerüljön bejegyzésre
üzembentartóként, ugyanis a tevékenységre engedélye a Gyomaszolg Ipari Park Kft‐nek van,
a tevékenységet folyamatosan ez a cég végzi.

Tisztelettel:

Gyomaendrőd. 2013‐12‐05
Fekete József
ügyvezető‐igazgató

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelései
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ismerteti a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, amely az előterjesztés
mellékletét képezi.
A társaság a humán és tárgyi feltételeket kívánja fejleszteni a piaci versenyképesség érdekében a jövőt illetően. A
társaság megállapítása szerint a versenyképesség csak akkor tarható fenn, ha korszerű eszközök és megfelelő
szakmai tudás áll rendelkezésre. A fejlesztések megvalósítása előtt szükséges azok gazdasági számításokkal való
alátámasztása, illetve a források vizsgálata. A fejlesztések megvalósításának forrása lehet: pályázati forrás, lízing,
hitel és önerő.
Döntési javaslat
"A fejlesztési elképzelések elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt jövőre
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Fejlesztési igények a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél, Gyomaközszolg, Zöldpark Nonprofit
Kft.-knél az elkövetkező években.
A társaság a humán és tárgyi feltételeket kívánja fejleszteni a piaci versenyképesség érdekében a
jövőt illetően. A versenyképesség csak akkor tarható fenn, ha korszerű eszközök és megfelelő
szakmai tudás áll rendelkezésre. A humán erőforrás fejlesztése munkaügyi központ
igénybevételével illetve egyéb pályázat kiírással, vagy szakmai ismereteket is magába foglaló
felvételi kiírással/hirdetéssel valósulhat meg. A tárgyi, gépi berendezések és eszközök beszerzése
pedig az olcsóbb üzemeltetés, és fajlagosan hatékonyabb munkavégzés szempontjából fontos.
Minden évben meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló forrásokat, pályázati, lízing és hitel
lehetőségeket. A fejlesztések és beruházások az önkormányzati kft.-k vonatkozásában is egyre
jobban stratégiai kérdésnek számítanak. Az önkormányzati kft.-k működésében meghatározó
szerepet játszik a megrendelés állomány összetétele, mely túlnyomó részben önkormányzati kell,
hogy legyen, de nem elhanyagolható a piaci megrendelések mértéke sem ( elérheti az 50 % -kot
is ).
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
1. Új, betonkeverő telep beszerzése (min. 100 m3/nap teljesítményű)
2. További, 1 db mixer betonszállító gépjármű beszerzése (új vagy használt)
3. 1 db platós, önrakodós szállítójármű beszerzése (4-5 m3 szállítási kapacitással
rendelkező)
4. 1 db kis tehergépkocsi beszerzése (7 személy és a platón anyag szállítására alkalmas
jármű)
5. Szakipari kisgépek beszerzése 2-3 millió Ft értékben ( kézi bontókalapács )
6. Földmunkagépek beszerzése ( kotrógép, bobcat ).
Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
1. 1 db zárt nagyplatos szállítójármű beszerzése ( 16 – 20 m3 szállítási kapacitással ) zsákos
begyűjtésre,
2. 1 db használt kukásautó vásárlása szelektív hulladékgyűjtéshez ( 20 m3-es ).
Zöldpark Nonprofit Kft.
1. szakipari kisgépek beszerzése ( stílfűrész, gallyazó stílfűrész, motoros kasza, fűnyíró gép,
stb. évi 1 – 2 db ) elhasználódás függvényében,
2. kistraktor vásárlása pótkocsival,
3. lajtoskocsi szivattyú berendezéssel és öntözőfejjel
4. mobilátemelő szivattyú, utánfutóra építve ( 4 – 5 m3/perc )
5. kishaszonjármű ( „multicar” jellegű )

Gyomaendrőd, 2013.12-08.

Fekete József
ügyvezető-igazgató

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi és Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése alapján a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 24. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján az ellenőrzést évente egy alkalommal kell elvégezni.
A hivatkozott önkormányzati rendelet meghatározza, hogy mely munkákat köteles a bérlő elvégezni:
·
a rendelet 23. § (1) bekezdése alapján: „ A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
·
ugyanezen § (2) bekezdése alapján: „Kertes házban lakó bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó
melléképületnek és a kerítésnek az állag megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a
járdát rendben tartani.”
A 2013. évben május június és július hónapban került sor az éves ellenőrzés elvégzésére, mely alkalommal
megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják, azonban az is megállapításra került,
hogy a Magtárlaposi u. 14-16. szám alatti bérlakásban lakó bérlők a helyi rendeletben előírt kötelezettségeiket csak
részben teljesítik, mivel a lakáshoz tartozó kerítésnek az állagmegóvásáról nem gondoskodnak. Az ellenőrzés során
az is megállapításra került, hogy a bérlők a 2012-es évben hozott 643/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatában előírt lakás falfestési és a nyílászárók mázolási munkálatait - kötelezettségeiket nem, vagy csak részben teljesítették.
Az ellenőrzésről készült beszámolót a Tisztelt Képviselő testület a 2013. augusztus havi ülésén megtárgyalta, azt
elfogadta, ezzel egyidőben a Magtárlaposi úti költségalapú bérlakásban lakó bérlőket 2013. október 31. napjáig a
kerítés állagmegóvására, festésére kötelezte, továbbá a 643/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatban előírt
kötelezettség teljesítésére a fenti határnapig (2013. október 31.) határidő hosszabbítást engedélyezett.
A határidő leteltét követően a Magtárlaposi úti bérlakásban lakó bérlők – kettő bérlő kivételével – a kerítés
állagmegóvásával kapcsolatban észrevételt nyújtottak be, melyben leírták, hogy a „… kerítések 10 évvel ezelőtt
voltak lefestve, azóta más fajta karbantartás nem volt végezve. A lécek állapotát tekintve, mondhatni repedezettek,
rohadásnak indultak. […] az állagmegóvó festésnek csekély értelmét látjuk, azon túl, hogy ez számunkra jelentős
anyagi kiadás jelent az eddig elmarad karbantartás hiánya miatt. Természetesen a kerítés állagának megóvását
meg tudjuk oldani, de ez tartós eredményt nem fog hozni.”
A határidő leteltét követően a Magtárlaposi úti bérlakások kerítés állagmegóvásának ellenőrzése a Gyomaszolg Ipari
Park Kft.-vel történt. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. A kerítés festését két
bérlő kivételével minden bérlő elvégezte. Paróczai Zoltán a Gyomaszolg Ipari Park Kft. építésvezetője a
jegyzőkönyvben úgy nyilatkozott, hogy „a kerítést a lakások átadását követően a bérlők kérésére utólag építette meg
a Kft. Az elmúlt tíz év során a bérlők nem végezték el azokat a karbantartási munkákat –négy évente festés,
mázolás - , így a fafelület tönkrement. A kerítés kialakítása nem szerencsés, mert a kerítés alsó része a talajhoz
közel van, így az időjárásnak kitéve az elkezdett rohadni.”
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a kerítés állapotfelmérését elvégezte, a probléma megoldására javaslatot nem tett,
tekintettel arra, hogy a bérlők 75 %-a eleget tett a kötelezettségének.
A 643/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatában előírt kötelezettség teljesítésére - a határidő hosszabbítás leteltét
követően - ismételt ellenőrzés keretében került sor.
Az ellenőrzés során az alábbiak kerültek megállapításra:
Kötelezett bérlők neve:
Szociális bérlakásban lakó bérlők:
Mórócz Józsefné bérlő (Vízmű sor 2/H) a lakás festési és mázolási munkálatait elvégezte.
Harsányi Lajosné a (Vízmű sor 2/K) nyílászárók mázolását elvégezte.
Vékony Ferenc bérlő (Vízmű sor 2/L) a lakás festését elvégezte, a nyílászárók mázolása nem került
elvégzésre. A szobában az ablak, úgy elvetemedett, hogy azt nem lehet bezárni.
Nagy József Vízmű sor 2/N szám alatti bérlő az előírt mázolási munkákat elvégezte.
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Nagy Irén Vízmű sor 2/P szám alatti bérlő a mázolási munkákat elvégezte.
Szolgálati bérlakásban lakó bérlők:
Kállai János (Katona J. u. 54.) bérlő a nyílászárók mázolását elvégezte.
Hanyecz Ildikó Október 6. ltp. A/2. szám alatti bérlő a lakás egy részében a festési és mázolási munkálatokat
saját kezűleg elvégezte, azonban annak minősége nagyon rossz.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy az utóellenőrzésről készült beszámolót fogadja el azzal, hogy a
kötelezettséget nem teljesítő Magtárlaposi u. 14/4. és a 16/1. sz. alatti bérlőket ismételten kötelezze a festési
munkálatok elvégzésére.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Jogi
Bizottság

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

Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utóellenőrzésről készített beszámolót elfogadja,
azzal hogy, a Magtárlaposi u. 14/4 és a 16/1. szám alatti bérlakás bérlőit 2014. április 30. napjáig ismételten kötelezi
a kerítés állagmegóvására, festésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
296/2012. (X. 17.) Gye. Kt. Üokke határozatával 2012. november 1. napjától határozott időtartamra – 1 évre –
kiutalta.
A bérleti jogviszony 2013. október 31. napjával járt le, ezt követően jutott tudomásunkra, hogy a bérlőnek díj nem
fizetésből lakbér és közüzemi díj hátraléka keletkezett. 2013. november 13. napjáig a díjhátralék összege 174.813,Ft.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti bérlakást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013.
szeptember havi ülésén a 462/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával a Körös Kajak Sportegyesületben versenyző
Kovács László és Győrfi Tamás részére kiutalta.
A kijelölt bérlők a bérlakást addig nem tudják birtokba venni, még a hátralék összege nem kerül kiegyenlítésre, mivel
a szolgáltató addig nem köt új közüzemi szerződést.
Lakatos Lajosné volt bérlő a felhalmozott díjhátralék összegét egyösszegben nem tudja kifizetni, ezért részletfizetési
kérelmet nyújtott be és személyes meghallgatására is sor került.
A meghallgatás során Lakatos Lajosné elismerte a fennálló tartozást, melyet írásban, tartozáselismerő
nyilatkozatban is elismert.
Elmondta, hogy a bérlakásban két gyermekével lakott. A család jövedelmét a részére folyósított 95.478,- Ft összegű
munkabér és 14.800,- Ft/hó összegű családi pótlék képezi. A volt férje gyermektartásdíjat nem fizet. A
Gyomaendrőd, Napkeleti u. 19. szám alatti lakás, a válást követően a volt férjével közös tulajdonban maradt. Az
ingatlant pénzintézeti hitel terhel, melynek havi törlesztőrészletét és a lakásbiztosítását ő fizeti 24.700,- Ft
összegben. Az elmondottak alapján nem minden hónapban tudta fizetni a lakbér és közüzemi szolgáltatók által
kiállított számlákat. A kimutatott hátralékot egyösszegben nem tudja kifizetni, ezért kéri a Tisztelt Önkormányzatot,
hogy a kimutatott hátralék összegére részletfizetési kedvezményt biztosítson számára.
A lakást az Önkormányzat már kiutalta, így a díjhátralék mielőbbi rendezése szükségessé vált ahhoz, hogy a lakást
a kijelölt bérlők mihamarabb birtokba vehessék. Ezért a kérelem beérkezését követően Várfi András polgármester
írásban arra kérte a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Kft. a bérlő által
felhalmozott hátralék összegét a szolgáltatók felé egyösszegben utalja át, mivel az önkormányzati szolgálati és
szociális bérlakásokból befolyt bérleti díj a Kft. számláján jelenik meg.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület Lakatos Lajosné részére részletfizetési kedvezményt biztosít, úgy a volt
bérlő a Gyomaszolg Ipari Park Kft. számlájára részletekben fogja teljesíteni a kezelő által kifizetett egyösszegű
teljesítést.

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
"Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Lajosné Gyomaendrőd, Táncsics M. u. 32. szám
alatti lakos részére a 174.813,- Ft díjhátralék kiegyenlítésére havi 10.000.-Ft, azaz: tízezer. 00/100 Forint
részletfizetési kedvezményt biztosít. A részletfizetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 11733120-26653897 számú
számlájára történik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja Lakatos Lajosné figyelmét, hogy a részletfizetési
kötelezettségének rendszeresen tegyen eleget, mert amennyiben akár egy havi részletfizetésnek nem tesz eleget,
úgy az összeg behajtására bírósági úton végrehajtás megindítására kerül sor.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Településrendezési terv 3. számú módosítása
Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3. számú módosítása eljárását a 149/2012 (III.29.) Gye.Kt. sz.
határozatában foglalt hozzájárulás alapján eredményesen lefolytattuk és jelen előterjesztéssel a Képviselő
Testület elé terjesztjük jóváhagyásra. A fenti határozatban a 02227/20,21,23 hrsz-ú földrészletek Má jelű általános
mezőgazdasági övezetből K7 jelű különleges mezőgazdasági övezetbe, valamint a Torzsás-zugi 16335/1-9 és
16335/11-16 hrsz-ú földrészletek Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetből Üh1 jelű hétvégi házas üdülőterület
övezetbe történő átsorolásához járult hozzá a Testület.
Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3. számú módosításának kibővítéséhez a Képviselő Testület
314/2012 (V.31.) Gye.Kt. sz. határozatával szintén hozzájárult. Ez a módosítás a Bónum-zugi 15061/218,21,22,25,33,34,38,40-43 hrsz-ú földrészletek Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetből Üh1 jelű hétvégi házas
üdülőterület övezetbe történő átsorolását tartalmazta. A tervmódosítás során erre a területre vonatkozóan is a fenti
területekkel együtt törvényesen lefolytattuk az eljárást. Mindhárom területre vonatkozóan rendelkezünk az Állami
Főépítész záró dokumentumával, amelyben nyilatkozott, hogy a módosítás jogszerűen végrehajtható. Ennek
ellenére a Bónum-zug vonatkozásában a módosítás jóváhagyását nem javasoljuk az alábbi indokok miatt:
1. A gazdasági terület kialakítás tervrészre az érdekelt gazdasági szervezettel érvényes településrendezési
szerződéssel rendelkezünk.
2. A Torzsás-zug telektulajdonosai meghatalmazott képviselő útján a tervezési megállapodást közvetlenül a
tervezővel kötik meg. A képviselő rendelkezik a többség meghatalmazásával.
3. A Bónum- zugi telektulajdonosok képviselője a közösség nevében nyújtotta be a módosítási kérelmet az
Önkormányzat felé. A közös képviselő viszont nem rendelkezett a többség felhatalmazásával. A probléma
tisztázására egyeztetést hívtunk össze, illetve írásos véleményt kértünk a telektulajdonosoktól arra vonatkozóan,
hogy a terület átminősítésével egyet értenek-e, vagy sem. Az egyeztetésen csekély volt a részvétel (3fő a 25-ből)
akik közül 2-en kinyilvánították, hogy az átminősítéssel nem értenek egyet. Levélben illetve e-mail-ben viszont 9-en
közöltek egyet nem értő véleményt. A képviselő viszont mindössze 5 telektulajdonos egyetértő meghatalmazásával
rendelkezik. Az egyet nem értők közül többen kifogásolták, hogy a nevében a felhatalmazása és a tudta nélkül
jártak el, az ügy kivizsgálását kérték a Polgármestertől és a Jegyzőtől. Ez a kivizsgálás megtörtént, az érintetteknek
erről a tájékoztatás kiküldésre került.
A fentiek figyelembe vételével került összeállításra Gyomaendrőd Város Településrendezési terve szerkezeti tervét
módosító határozati javaslat mely elfogadása után kerülhet sor a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítására a mellékelt tervezetek szerint.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja az előterjesztés szerinti döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Településrendezési terv 3. számú módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét:
a) a külterület 16335/1-9 és 16335/11-16 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „kertes
mezőgazdasági terület” terület felhasználási besorolásról „hétvégi házas üdülőterület”-re;
b) a külterület 02227/20,21,23 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „általános mezőgazdasági
terület” terület felhasználási besorolásról „különleges mezőgazdasági üzemi terület”-re módosítja;
2) Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét a külterület 01037/1, 02086/10 helyrajzi számú
földrészletek övezeti besorolásának „általános mezőgazdasági terület” terület felhasználási besorolásról „gazdasági
rendeltetésű erdőterület” övezet módosítását rendeli el a biológiai aktivitási érték megtartása érdekében.
1. melléklet a ../2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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2. melléklet a ../2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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3. melléklet a ../2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Kmetykó János
Hivatali felelős: Pardi László
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Kmetykó János
Hivatali felelős: Medveczki Teréz
2. döntési javaslat
"A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § és 10. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége és a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
mellékletét képező Szabályozási terv Torzsás-zugi üdülőterület 16335/1-9 és 16335/11-16 hrsz-ú földrészletei az Mk
jelű kertes mezőgazdasági övezetből, Üh1 jelű hétvégi házas üdülőterület övezetbe kerül az 1. mellékletben foglalt
részletezéssel.
2. § Az Ör. mellékletét képező Szabályozási terv 02227/20,21,23 hrsz-ú földrészletei az Má jelű általános
mezőgazdasági övezetből, K7 jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe kerül az 2. mellékletben foglalt
részletezéssel.
3. § Az Ör. mellékletét képező Szabályozási terv 01037/1, 02086/10 hrsz-ú földrészletei a Má jelű általános
mezőgazdasági övezetből, az Eg jelű gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetbe kerül a 3. mellékletben foglalt
részletezéssel.
4. § (1) Az Ör. 4. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
(2) Az Ör. 5. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével.
(3) Az Ör. 6. mellékletként kiegészül a rendelet 3. mellékletével.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
A Torzsás-zugi üdülőterület 16335/1-9 és 16335/11-16 helyrajzi számú földrészleteinek átsorolása
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2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
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A 01037/1 és 02086/10 helyrajzi számú földrészletek átsorolása
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3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
A 01037/1 és 02086/10 helyrajzi számú földrészletek átsorolása
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

GYÜSZTE-vel kötött megállapodás kiértékelése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt ülésen a Képviselő-testület az 590/2013.(XI.28.) Gye. Kt. határozatával megbízta a a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy végezze el a GYÜSZTE-vel kötött
megállapodás felülvizsgálatát, melyhez meghatározta a szempontokat.
A Bizottság a GYÜSZTE-vel közösen a szerződés felülvizsgálatát elvégezte, és nem javasolja annak módosítását,
megszüntetését.

Döntési javaslat
"GYÜSZTE-vel kötött megállapodás kiértékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság jelentését, és a GYÜSZTE-vel kötött megállapodást változatlan tartalommal hatályában
fenntartja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belső ellenőri vélemény a GYÜSZTE „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” c. pályázat
elszámolásával kapcsolatban
Huszka Edit, Mile Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete október 31. ülésén az 522/2013 (X. 31.) Gye. Kt. határozata alapján azt a
döntést hozta, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az „Itthon vagy, Magyarország
szeretlek!” c. programsorozat pályázati támogatásának elszámolásával kapcsolatban a Pájer Kemping és Strand
számláján szereplő „vízparti terület biztosítása” tételt belső ellenőrrel vizsgáltassa meg.
Bencze Lajosné Gyomaendrőd Város Önkormányzatának belső ellenőre megvizsgálta a vonatkozó anyagot,
véleménye az 1. sz. mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
Döntési javaslat
"Belső ellenőri vélemény a GYÜSZTE „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” c. pályázat elszámolásával
kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Határozati javaslat:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Belső ellenőr véleményt, melyet a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” c. programsorozat pályázati
támogatásának elszámolásával kapcsolatban a Pájer Kemping és Strand számláján szereplő „vízparti terület
biztosítása” c. tétel vizsgálata kapcsán tett.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő
5600. Békéscsaba, Corvin u 17.
Tel/fax:66/447-367 30/915-9794
Email:juela@invitel.hu

Belső ellenőri vélemény
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
552/2013.(X.31.) Gye. Kt. határozata
alapján

Megbízás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 522/2013.(X.31.) Gye. Kt. határozatával bízott meg
a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” c. programsorozat pályázati támogatásának elszámolásával kapcsolatban a Pájer
Kemping és Strand számláján szereplő „vízparti terület bizt.” tétel megvizsgálásával.
Előzmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint bérbeadó és Pájer Sándor egyéni vállalkozó, mint
bérlő között 2002. augusztus 22-én bérleti szerződés jött létre a bérbeadó tulajdonát képező
03/9 hrsz. alatt felvett gyomaendrődi ingatlan, Hármas-körös ártérben lévő gyomai szabad
strand 2002. szeptember 15. napjától 2014. december 31. napjáig történő bérletére. A
szerződés 13 pontban sorolja fel a feltételeket, melyek mellett a szerződés megkötésre került.
A 4. pontban megállapodás törtét arra vonatkozóan, hogy a bérlő a terület – mely 2 ha 4441
m2 – használatáért bérleti díjat nem fizet, de köteles a bérleti szerződés feltételeit teljesíteni.
Belső ellenőri megállapítás
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2013.október 2-án elkészítette az
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” című programsorozat pályázati megvalósításáról az
elszámolást. Ebben többek között szerepel Pájer Sándor egyéni vállalkozó által kiállított
0Q0EA 8009029 számú egyszerűsített készpénzfizetési számla is. A számlán három tétel
szerepel:
-

vízparti terület bizt. 1db
mosdó, WC bizt.
4 db
asztalok, padok bizt. 4 db

Az első tétel „vízparti terület bizt.” nem egyértelműen utal a gazdasági eseményre. A
megfogalmazás takarhat:
-

ingatlan bérbeadást,
területen elvégzett fűnyírást, tereprendezést,
rendezvény alatti- és utáni takarítást,
biztonsági őrző- védő szolgáltatást,
stb.

Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő
5600. Békéscsaba, Corvin u 17.
Tel/fax:66/447-367 30/915-9794
Email:juela@invitel.hu

A számlában 92.72.11 szolgáltatási jegyzék szám van feltüntetve, mely szabadidőpark,
szórakoztatási célú vásár, kiállítás felsorolással jelenik meg a Szolgáltatások Jegyzékében. Ide
tartozik: a kikapcsolódást szolgáló szabadidőparkok, strandfürdők, vízpartok gondozása, a
szórakoztató vásárok, kiállítások tartása. Ide tartozik a fürdőkabinok, öltözők, székek és
hasonló eszközök, létesítmények biztosítása is.
A fenti felsorolás nem tartalmaz ingatlan bérbeadását, ezért javasolom a számla pontosítását
kérni a vállalkozótól. Amennyiben bérleti díj került kiszámlázásra - túl azon, hogy a megjelölt
SZJ számhoz nem tartozik – az Előzmény fejezetben bemutatott bérleti szerződés szerint a
terület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, és mint ilyen után bérleti
díjat az Önkormányzat nem fizethet, a vállalkozó annak beszedésére a tulajdonostól nem
jogosult.
Továbbá a számla ÁFA-t tartalmaz minden tételére vonatkozóan. Az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény „Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos
jellegére tekintettel” fejezetben a 86. § (1) bekezdés l. pontja alapján az ingatlan bére adását
mentesnek jelöli meg, melyet az adóalany adókötelessé tehet, ha az állami adóhatóságnak ezt
a szándékát előzetesen bejelentette. Javasolom nyilatkoztatni a számlát kiállító vállalkozót,
hogy bejelentkezett-e az ingatlan bérbeadással kapcsolatban az adóhatóságnál.
A számla tartalmának egyértelmű tétele érdekében javasolok egy „Teljesítésigazolás”-t
csatolni a számlához. Ebben a tényleges gazdasági eseményt, elvégzett műveleteket kell
megnevezni, melyek a számlán jelzett SZJ számnak megfelelnek.

Békéscsaba, 2013-12-09.

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr
(belső ellenőri regisztrációs szám: 5112700)

2

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása többszörösen módosítani kívánja a Társulási Megállapodást, melyet a
T. Testület már november 28-án tárgyalt, de a döntést elnapolta.
Szükséges az előterjesztést újra tárgyalni, az alábbiak szerint.
A Társulás Megállapodás módosításainak Gyomaendrődöt érintő pontjai röviden összefoglalva:
- A Többcélú Társulás legfőbb szervéről szóló 8. pont törlésre kerül, az utána következő pont lesz a 8. pont, melyben
a legfőbb döntéshozó szerv szerepel, mely bekezdés annyiban módosul, hogy a TT nem elnökhelyettest, hanem
alelnököt választ.
- A Kistérségi Iroda átszervezése miatt változtatni kell az erre hivatkozó pontokban, mint ismeretes, a Kistérségi
Iroda munkáját a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.
- A megállapodás felmondásával ill. a Társuláshoz való csatlakozással kapcsolatos fejezet kibővült, az erről szóló
döntéseket minősített többséggel kell meghozni, 6 hónappal korábban közölni.
- A Társulási Tanács elnökének jogaival és kötelezettségeivel bővül a megállapodás.
- Új, XI. számú fejezettel és a hozzá tartozó 4. sz. melléklettel bővülne a megállapodás, ebben szerepel az újonnan
alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének eljárásrendje.
Gyomaendrőd a törzstőkét lakosság arányban fizeti meg: 32,43% = 162.147,- Ft. ez a százalék a társaság
működtetéséhez szükséges költségek fedezetének arányszáma is.
Gyomaendrőd szavazati aránya a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban való beruházási arány
szerint: 24,91%.
A Megállapodás módosításairól szóló Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács határozatai az
előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és döntésüket a módosítások elfogadásával
kapcsolatban!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúan módosító javaslatot tett, miszerint a Társulási
Megállapodás módosítás továbbtárgyalása szükséges a törzstőke és a
működési költségek arányszámainak figyelembe vételével.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyását.

1. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának novemberi módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának augusztus 28-ai, október 15-ei valamint november 20-ai módosításait egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint:
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodása
2013. november 20.
- egységes szerkezet A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti
szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzati közösségi
szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási
megállapodást kötnek önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás létrehozására.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései 2013.
január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosul, és a
Társulás működésére 2013. január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges
alkalmazni azzal, hogy az Mötv. 2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési
dokumentumainak módosítására.[1]
A megállapodásban résztvevő felek:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Olasz Imréné dr. jegyző[2]
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester[3]
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester[4]
Dr. Csorba Csaba jegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
6. Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Kasikné Csik Zsuzsanna jegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Előzmények:
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A szarvasi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §
(1) bekezdése (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16. §-a (Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (Tft.), a kistérségek
megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 2004-ben
megállapodást kötöttek a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásának létrehozására.
A Társulást 2006. január 1. napjával Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nevezték el.
2007-ben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hunya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete kezdeményezte kiválását a békési kistérségből és csatlakozását a szarvasi kistérséghez.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a 10/2007.(II.21.) és 28/2007.(III.28.) sz. határozatával a két település
számára a befogadó nyilatkozatot kiadta.
A kistérség bővülése és a többcélú társulások működésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a társult
települések új társulási megállapodást kötnek, melyben rögzítik, hogy a 2004-ben létrejött többcélú társulás tagsági
jogviszonyából folyó jogok és kötelezettségek maradéktalanul továbbszállnak a jelen megállapodással létrejövő
kibővült társulás tagságára.
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 190/2012. (XI.29.) számú határozatával döntött,
hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulását 2013. július 1. napjától „Körös- szögi Kistérség Többcélú
Társulás” változatlan névhasználattal átalakítja az Mötv. IV. fejezetének rendelkezéseinek figyelembe vételével, így
az Mötv. 87. § alapján, a társulási megállapodásban foglalt önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a
tagönkormányzatok polgármesteri és a jegyzői államigazgatási feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulásként a jelenlegi társulást jogfolytonosan működtetik és fenntartják
határozatlan időre, mely Társulás a 2013. június 30. napjáig működő Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás teljes
jogutódja.[5]
I.
Általános rendelkezések
1.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, székhelye és
lakosságszáma[6]:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 063 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 814 fő
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Csabacsűd: 1 917 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Gyomaendrőd: 14 331 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 678 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 688 fő
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 360 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 425 fő[7]
2. A társult települések önkormányzatainak képviselő-testületei a Többcélú Társulást határozatlan időre hozzák
létre.
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A Társulás létrehozásáról és a Társulási megállapodás elfogadásáról a képviselő-testületek minősített többséggel
hozott határozattal döntenek.
3. A Többcélú Társulás neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Többcélú Társulás).
4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. törvény mellékletében
nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 44 276 fő[8]
5. A Többcélú Társulás székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.[9]
6. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy[10]
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban rendelkeznek, alapító okiratot
(társulási megállapodást) adnak ki.[11]
7.
A Többcélú Társuláson belül három mikrotérség működik.[12]
7.1.Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata (a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
7.2.Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
7.3.Tagjai: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Nevelési- oktatási Intézményfenntartó Társulás
A mikrotérség székhelye: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. [13]
A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön megállapodásokban rendelkeznek.
8. „A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult
települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt[14] választ.[15]
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a Társulást az elnök által
kijelölt alelnök[16] képviseli.[17]
10. [18] [19]
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából két
bizottságot,Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és Szociális[20] Bizottságot hoz létre, mindkét
bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll.[21]
12. [22]A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését a Szarvasi
Polgármesteri Hivatal látja el.[23]
14.[24] A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az éves költségvetését határozattal állapítja
meg.
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a Társulási Tanács elnöke hagyja
jóvá.
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell megtervezni és elszámolni:
- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi támogatásokat,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait,
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a Társulás és az irányítása, felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek működéséhez, fejlesztéséhez,
- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt intézményfinanszírozást.
15.[25] A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
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KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-366-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000
16.[26] Szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
17[27]. A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (szakfeladat száma, megnevezése):
841126 1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
- szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése,
működtetése, fejlesztése,
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
- közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
- térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési tevékenység.
18.[28] A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható szakfeladat:
680002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
19.[29] A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására és
végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc
tagú közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
II.
A Többcélú Társulás célja és feladatai
1. A Többcélú Társulás célja, hogy
- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat-és együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése és
fejlesztése,
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, az ágazati feladatellátás összehangolása, intézményfenntartás,
- területfejlesztés, vidékfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.
2. A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelően, a jelen
megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és összehangolják alábbi feladataikat:
- [30]
- szociális ellátás,
- egészségügyi ellátás,
- család, gyermek-és ifjúságvédelem,
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
- helyi közlekedés, helyi közútfenntartás,
- ingatlan-és vagyongazdálkodás,
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- bel-és csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
- környezet-és természetvédelem,
- hulladékkezelés,
- szennyvíztisztítás és elvezetés,
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
- sportfeladatok,
- állat-és növényegészségügy,
- katasztrófavédelmi feladatok,
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
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- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.
3. A Társulás a 2./ pontban felsorolt feladatok közös ellátásáról fokozatosan, a személyi és tárgyi feltételek
megteremtésének lehetőségeit keresve gondoskodik, a teljességre törekszik és e célnak rendeli alá a birtokában
lévő erőforrásokat.
4. A Társulás a 2./ pontban rögzített feladatok kistérségi szintű megszervezése során
- szakmai előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- koordináló,
- döntés előkészítő és végrehajtó
tevékenységet folytat.
5. A Többcélú Társulás a kistérségi szinten megszervezett feladatait többféle módon láthatja el:
- a többcélú társulási megállapodás keretében,
- külön társulási megállapodás keretében,
- a Társulás által fenntartott intézmény útján,
- intézményi vagy intézményfenntartó társulás útján,
- a Társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyike által fenntartott önkormányzati intézmény útján, az adott
önkormányzat képviselő-testületével kötött külön megállapodás keretében,
- a városi vagy községi polgármesteri hivatalok útján, külön megállapodás keretében,
- feladat-ellátási szerződés keretében,
- közszolgáltatási szerződés keretében,
- vállalkozási szerződés keretében,
- egyéb (jogszabály által nem tiltott) módon.
6. A Társulás vagy annak bármely tagja a kistérség közigazgatási határán átnyúló közös feladatellátásra is
megállapodást köthet.
7. A Társulás kötelezően ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály hatáskörébe utal.
III.
A Többcélú Társulás részletes feladatai
1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.[31]
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
- a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei egyes pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátása;
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása
- Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja,
- A tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív szerep, egyéb, jelen
megállapodásban szabályozott feladatok ellátása.[32]
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai:
- a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladat-és
hatáskörében jár el,
- vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
- kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített
területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
- a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi
és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez
a jogkör a pályázati felhívásban szerepel,
- megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei, regionális és egyéb hatáskörű területfejlesztési
feladatokat ellátó szervezetekkel[33]a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
- pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források
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hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását,
- közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
- koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
- a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a
fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
- folyamatosan kapcsolatot tart a megyei, regionális és egyéb hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó
szervezetekkel[34], a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
- véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a
kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
- forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához,
- képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
- pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
- megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását,
- felkérésre[35] véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
- szakmai munkaszervezetet működtethet.
- A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.[36]
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004. (IX.16) Korm. rendelet
szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált képviselője, továbbá a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/D. §-ban felsorolt szervezetek képviselője.
3. [37]
4. A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatait az alábbi szervezeti formákban látja el:
4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező[38] költségvetési szerv.[39]
Feladatai:[40] - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok[41].

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.
4.2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Feladatai: - házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
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- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédiai, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.[42]
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a alapján kötött ellátási
szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb módon:[43]
4.3.1. „Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
Az Alapítvány által ellátott feladatok:
- 10. házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
- 10. közösségi ellátás Kondoros, Csabacsűd, Kardos közigazgatási területén
- 10. idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
- 10. fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
- 10. idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.[44]
4.3.2.
Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.[45][46]
4.3.3.
Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 7.
Az Egyház által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- szenvedélybeteg gondozás
- idősek nappali ellátása
- szenvedélybeteg ellátás
- támogató szolgálat
- támogató szolgálat
- tartós bentlakás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- fogyatékos személyek ellátása
- demens személyek nappali ellátása
- utcai szociális munka
- tanyagondnoki szolgálat
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Hunya, Örménykút, Gyomaendrőd, Szarvas
települések közigazgatási területe.[47]
4.4 A Társulás keretén belül a szociális ágazat feladatainak összehangolt ellátása érdekében Szociális
Kerekasztal működik. Tagjait a települési önkormányzatok javaslata alapján a Társulási Tanács választja meg.
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet, valamint a
szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.[48]
5.1 A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211, Képviseli: Dr. Piriczky
Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti
szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási
területén.
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás
van hatályban.
5.3. Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény által megbízási szerződés keretében látja el[49].
6. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrök
útján látja el külön Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás alapján.[50]
7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok kivételével) a Szarvasi
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Polgármesteri Hivatal[51] közreműködésével látja el, a feladatellátásban érintett tagtelepülési önkormányzatok
közigazgatási területén[52]
8. [53]
9. A Társulás ingatlan-és vagyongazdálkodási feladatai a Társulás tulajdonában álló vagyontárgyakra, valamint az
önkormányzatok részéről a Társulás használatába (üzemeltetésébe) adott vagyontárgyakra terjednek ki. A feladatot
a Szarvasi Polgármesteri Hivatal[54] és a Társulás által fenntartott intézmények útján látja el.
10. [55]
11. A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok összehangolására, az épített
környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztalt működtethet[56]
12. [57]
13. A Társulás kiemelt feladatának tekinti a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok létesítését és az Európai Unió
szervezeteivel való együttműködést. Együttműködési megállapodás alapján társ-kistérségi kapcsolatot tart fenn
Kishegyes Község kistérségével (Szerbia, Vajdaság).
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a kistérség
civil szervezeteivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület munkáját,amely ellátja a kistérségi
Civil Egyeztető feladatait külön megállapodás alapján.[58]
15. [59].
A társult önkormányzatok képviselő-testületei által a Társulásra átruházott hatásköröket a Társulási
Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza.
Az átruházott hatásköröket a Társulási Tanács tovább nem ruházhatja.
IV.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített
többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Többcélú Társulásban való részvételüket,
csatlakozásukat.
2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges:
2. a megállapodás jóváhagyásához
3. a megállapodás módosításához
4. a megállapodás megszűntetéséhez
5. a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
6. a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásához.[60]
3. A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.[61]
4. A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános
választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.
5. A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával – december hó
31-i hatállyal – mondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést legalább 6 hónappal
korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni. A társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz.[62], [63]
6. A Társulási Tanács jelen megállapodás VI. 1.13 pontjában meghatározott szavazataránnyal hozott határozatával
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a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
7. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról, megszűntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
8. A Társulás tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés szerint osztják fel.
V.
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere
A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb
szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.
A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon
belül.
1 A Társulás szervei
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei[64], a Tanács bizottságai.[65]
2 A Társulási Tanács
2.1 A Többcélú Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2.2 A Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, valamint a települési önkormányzatok
képviselő-testületei által átruházott önkormányzati feladat-és hatásköröket.
2.3 A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő polgármesterei.
2.4 A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
2.5 A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása, illetve távolléte esetére a polgármester
helyettesítésének rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselője a
polgármestert megillető teljes jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és
kötelességeivel.
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a felhatalmazó testületi határozat bemutatását,
átadását követően járhat el.
3 Társulás Elnöke (A Társulási Tanács Elnöke)
3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két alelnököt[66] választ. Az
elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának
lejártáig szól.[67]
3.2 A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.
4 Társulás alelnökei (A Társulási Tanács alelnökei[68])
4.1.A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos szavazással
alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.2.Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
5 Bizottság
5.1. A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának szervezésére
állandó vagy eseti jelleggel hoz létre és működtet munkabizottságot.
5.2. Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban a Társulási Tanács
határozza meg.
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5.3. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat külön Ügyrend tartalmazza.
5.4. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A
bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet.
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott közbeszerzési
Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg.[69]
6 A Társulás munkaszervezete[70]
6.1. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. A Kistérségi
Fejlesztési Tanács szervezési és működéssel kapcsolatos feladatait szintén a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja
el. A munkacsoport létrehozásáról és működésének szabályairól a Többcélú Társulás és Szarvas Város
Önkormányzata külön megállapodást köt.
6.2. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.[71]
6.3. A munkavégzést a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 6.1.
pontban megjelölt külön megállapodás szabályozza.”
7

[72]

8. Mikro-térségi Tanács
8.1. A Mikro-térségi Társulás a Többcélú Társulás azon tagjaiból áll, mely tagok jelen többcélú társulási
megállapodásokon belül, e megállapodás mellékletét képező külön megállapodással az önkormányzatok egy vagy
több kötelező alapellátási feladatát vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg.
8.2. A Mikro-térségi Társulási Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja,
ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a
hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.[73]
VI.
A Társulási szervek működési szabályai
1. Társulási Tanács működési szabályai
1.1. A Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere hívja össze és vezeti.
1.2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.
1.3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:
- a tisztségviselők megválasztása,
- a társulás szervei tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.
1.4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
1.5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint felhatalmazott képviselő útján lehet.
1.6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.
1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén a kijelölt alelnök
hívja össze és vezeti.[74]
1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulás tagjai egynegyedének – naprendet tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül.[75]
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1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.[76]
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács
által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szervnek és a Társulás tagjainak.[77]
1.11. Minősített többség[78], vagyis a Társulási Tanács jelen lévő tagjai kétharmadának igen szavazata és az igen
szavazattal szavazó tagok által képviselt kistérségi lakosságszámának több mint a fele szükséges:
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.[79]
1.12. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre
tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés úgy a feladat megvalósítására a döntést támogató
társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek.

2.

A Társulás egyéb szerveinek működési szabályai

2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.[80]
2.2. Üléseit az elnök hívja össze.
2.3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazattal hoznak meg.
2.4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács Szervezeti
és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza.
VII.
A Társulás tagjának jogai és kötelezettségei
1. A társulás tagjának jogai
1.1. Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési
szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.[81]
1.2. Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.[82]
1.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.
1.4. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
1.5. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben.
1.6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ
adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.
1.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
1.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
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2. A társulás tagjának kötelessége
2.1. A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.
2.2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös
megvalósításában.
2.3. A Társulás határozatainak végrehajtása.
2.4. A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat-, és információ-szolgáltatás.
2.5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei [83]
3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának
elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak
ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő
szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
VIII.
A Társulás pénzügyi-,vagyoni alapja
1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A
Társulás a munkacsoport[84] útján gondoskodik költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás saját költségvetéssel
rendelkezik, melyet a Társulási Tanács határozattal állapít meg.[85]
2. A Társulás pénzügyi forrásai
A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások, egyéb központi támogatások.[86]
A társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai a Társulás működési költségeihez és az egyes közösen vállalt
feladatok ellátásához.
Kistérségi társulások kötött felhasználású normatív állami támogatása és egyéb költségvetési hozzájárulások.
Pályázati források.
A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.[87]
Rendezvények szervezéséből, kistérségi kiadványok értékesítéséből származó bevételek.
Jogi és természetes személyek, alapítványok támogatásai, felajánlásai.
3. Pénzügyi hozzájárulás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás általános működési költségeihez
lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A számítás alapjául szolgáló lakosságszám minden évben megegyezik
a normatív állami hozzájárulás kiszámításánál figyelembe vett lakosságszámmal.
A munkacsoport[88] keretén belül vagy külön megállapodás alapján ellátott ágazati és egyéb feladatok költségeihez
az önkormányzati hozzájárulás megosztása történhet:
- lakosságarányosan
- az ellátottak arányában
- a feladat ellátását igénylő munkanapok arányában
- ügyiratszámok alapján
- a feladatellátásra jellemző egyéb módon.
amelyet külön megállapodásban rögzíteni kell.
A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét és annak
településenkénti megosztását az adott intézmény költségvetése tartalmazza.
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Az intézményi és az intézményfenntartó társulások működéséhez szükséges önkormányzati támogatás megosztását
az erre vonatkozó társulási megállapodások tartalmazzák.
A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét és a befizetés rendjét a Tanács állapítja
meg költségvetési évenként, költségvetési határozatban. A hozzájárulás összegét a települési önkormányzatok
képviselő-testületei saját költségvetési rendeletükben rögzítik
4.

A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére irányadó eljárás menete:

- A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt követő 30. napon a munkacsoport[89]
fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzatnak.
- A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási
Tanácstól, megalapozott indokolással alátámasztva.
- A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következő ülésén elbírálja, s javaslatot
tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére, vagy elutasítására.
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén a munkacsoport[90]
azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető
pénzintézetéhez.
5. Forrásgyűjtés, forráskoordináció
5.1 A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központ,
nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.
5.2 Társulási illetve önkormányzati forrást (önerőt) igénylő pályázatok benyújtása a Tanács jóváhagyó határozata
alapján történhet. A határozatban meg kell jelölni az önerőt biztosító önkormányzatokat és a költségmegosztás
rendjét.
6. Vagyoni viszonyok
6.1 A Többcélú Társulás vagyonának köre:
- a Társulás döntéseivel szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát
képezi,
- pályázati úton megszervezett vagyon,
- az önkormányzatok részéről a feladatellátásra átadott vagyon
- egyéb vagyon.
6.2 A Többcélú Társulás ingó és ingatlan vagyonát részletesen a munkacsoport[91] által vezetett
vagyonnyilvántartás tartalmazza, amely a Társulás éves mérlegéhez kapcsolódóan évenként leltározásra kerül. A
Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel.
6.3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. A vagyonkezelés és vagyongazdálkodás részletes
szabályait a Társulás erre vonatkozó külön szabályzata tartalmazza.
6.4 Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot[92] hoz
létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési szervek belső
ellenőrzési rendszerének felügyelete.[93]
6.5 A Társulás 2004-től 2007. december 31-ig keletkezett vagyona Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos,
Kondoros, Örménykút és Szarvas önkormányzatainak közös tulajdonát képezi. A Társulás vagyonnyilvántartásában
a 2008. január 1-ét követően keletkező közös vagyont elkülönítetten kell kezelni.
IX.
Kapcsolati és együttműködési rendszer
1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok képviselőtestületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival, a Dél-alföldi Régió Többcélú
Társulásaival.
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2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt
gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel,civilekkel.[94]
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel.
4. Tájékoztatási kötelezettség:
4.1. A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról a települési önkormányzat képviselőtestületének évente két alkalommal beszámolnak.
4.2. A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat közmeghallgatása
keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a
társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.
5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit,
előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség
honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, önszerveződő közösségei tájékoztatására.
X.
A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad,
- bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben
osztják fel.
3. A felosztás elvei a következők:
- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját
vagyon, állami források, egyéb támogatások).
- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a
tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon,
hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
5. A közös tulajodon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai
olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátást
nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása
érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben külön állapodnak meg.
7. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulásból történő kilépéskor, illetve a Társulás 3 éven
belüli megszűnése esetén a Társulás által elnyert állami támogatások visszafizetéséről gondoskodnak. Tudomásul
veszik, hogy a kilépő önkormányzatra –lakosságszám szerint- jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal
növelten kell a központi költségvetésnek megfizetni.
8. Adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén támogatással létrehozott vagyon – a felek
eltérő megállapodásának hiányában - a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat
tulajdonába kerül.
9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a távozó tag által a Társulásba vitt vagyonával kell elszámolni.
Annak kiadására a távozó tag csak abban az esetben jogosult, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak
ellátását. Ellenkező esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti meg.
10. Amennyiben a távozó tag a Társulás közös beruházásában vesz részt, a kilépés nem jogosítja fel arra, hogy a
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közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz a szükséges önkormányzati hozzájárulást ne fizesse meg,
kivéve, ha azt a Társulásban maradó önkormányzatok átvállalják.
11. A Társulásból távozó tag köteles a társulási célok megvalósításához elnyert támogatások reá jutó részét
visszafizetni, ha a kilépés a támogatásra irányuló pályázat benyújtásától számított 3 éven belül történik és a
pályázati kiírás vagy támogatási szerződés ezt tartalmazza.
XI.[95]
A Társulás által alapított gazdasági társaság
1. Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban Társaság) hoz létre, az alapító
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának
hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton
nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges követelmény.
2. A Társulás, mint Alapító 2013. november 15-én létrehozta a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot (továbbiakban Társaság), melynek székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
3. A Társaság alapítói jogkörével kapcsolatos döntésekben a Társulás a 4. mellékletben meghatározott eljárási rend
szerint és az abban meghatározott szavazati arányok mellett hoz döntést.
Záró rendelkezések
1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, így
különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései 2013.
január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. Törvény módosításul, és a
Társulás működésére 2013. január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges
alkalmazni azzal, hogy az Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési
dokumentumainak módosítására és azok hatályba léptetésére
2) A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatával, az abban foglalt időpontban válik hatályossá. Az önkormányzatok jelen
megállapodásban foglaltak szerint kötelesek saját Szervezeti és Működési Szabályzataikat módosítani.
3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
- A társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke
(1. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
(2. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás saját intézményeinek felsorolása
(3.sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások.
4) A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező dokumentumokat megküldi a
társulás tagjainak.
5) Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
6) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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7) Jelen megállapodás 2008. január 1-vel lép hatályba és ezzel egy időben a Szarvasi Kistérség Többcélú
Társulásának 2004. évi megalakulásáról szóló megállapodás hatályát veszti.
8) Jelen Társulási Megállapodás összesen 26 számozott oldalból, valamint a jelen fejezet 3. pontjában felsorolt
mellékletekből áll.
Szarvas, 2007. november 29.
Babák Mihály s.k.
Társulási Tanács elnök

Mihaleczné Kovács Mária s.k.
Kistérségi irodavezető

Záradék:
A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a 177/2013. (XI.20.) számú határozata alapján 2013.
november 20. napján megtörtént.
Szarvas, 2013. november 20.
Dr. Melis János
Szarvas Város Jegyzője
1. sz. melléklet
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásához
Átruházott hatáskörök jegyzéke
A Társulást alkotó települések önkormányzatainak Képviselő-testületei az alábbi hatáskörben ruházzák át a
Társulási Tanácsra.
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1.
Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 64 §, 65 §,
65/C §)[96]
2.
Útellenőri szolgálat működtetése (1988. évi I. tv. 45.§ /1)
3.
Helyi utak forgalomszabályozása (20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet)
4.
Gyermekjóléti szolgálat működtetése (1997. évi XXXI. Tv. 104.§)
II. Szarvas, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1. Szociális alapfeladatok ellátása (1993. évi III. tv 59.§ - 65/F.§ -ig)
2. Szociális szakosított feladatok ellátása (1993. évi III. tv. 66.§ - 92/C.§ -ig)
III. Valamennyi település önkormányzata részéről:
1. Központi ügyeleti szolgálat működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§)
Szarvas, 2008. február 25.
Babák Mihály sk.
elnök

Mihaleczné Kovács Mária sk.
kistérségi irodavezető

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
1. sz. mellékletének kiegészítése
Átruházott hatáskörök jegyzéke
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Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos, Hunya települések önkormányzatai a KEOP 7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósítását, és a társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető szervezet
létrehozását követően az alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:
Feladat/Hatáskörök

Jogszabály

Hulladéklerakó üzemeltetőjeként a 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet szabályai szerint jár el.

20/2006. (IY.5.) KvVM rendelet

Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési
hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart fenn.

2000. évi XLIII. tv. 21.§ (1)

A közszolgáltatás kiterjed:
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (3) a)
- a közszolgáltatás ellátására feljogosított
hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató)
szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd
hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására. (A hatáskör átruházás nem
vonatkozik a települési folyékony hulladék
szállítására, tárolására és ártalmatlanítására.)
A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (4)
(hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások,
gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató,
komposztáló stb.), telepek létesítésére és
működtetésére is.
Szerződést köthet a gyártó meghatározott
visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok
települési hulladékból történő szelektív
begyűjtésére vagy válogatására.

2000. évi XLIII. tv. 22.§ (3)

A közszolgáltatói szerződést csak akkor
2000. évi XLIII. tv. 28.§ (5) - (6)
mondhatja fel, ha a közszolgáltató
- a közszolgáltatás ellátása során a környezet
védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megállapította,
- a szerződésben megállapított kötelezettségét
neki felróhatóan súlyosan megsértette
A felmondási idő legalább hat hónap.
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén 2000. évi XLIII. tv. 28.§ (7)
haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás
ellátásának biztosításáról.
Illetékességi területére - az országos és a területi 2000. évi XLIII. tv. 35.§ (1)
hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal,
feladatokkal összhangban - hulladékgazdálkodási
tervet dolgoz ki.
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmazniuk 2000. évi XLIII, tv. 37.§ (4)
kell különösen:
- a keletkező, hasznosítandó vagy
ártalmatlanítandó hulladékok típusait,
mennyiségét és eredetét,
- a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető
műszaki követelményeket,
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- az egyes hulladéktípusokra vonatkozó
speciális intézkedéseket,
- a hulladékok kezelésérc alkalmas
kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre
felhatalmazott vállalkozásokat,
- az elérendő hulladékgazdálkodási célokat,
- a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását
szolgáló cselekvési programot: a hulladékok
kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának,
szállításának, ártalmatlanításának és
hasznosításának) racionalizálását elősegítő
intézkedések meghatározását, végrehajtásuk
sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz
szükséges eszközök, megfelelő előkezelő,
ártalmatlanító és hasznosító eljárások,
berendezések és létesítmények meghatározását,
valamint ezek becsült költségeit.
A csomagolási hulladékokra és a veszélyes
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (5)
hulladékokra vonatkozó feladatokat a
hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként
vagy külön tervben kell meghatározni.
A hulladékgazdálkodási tervek előkészítésébe a 2000. évi XLIII. tv. 36.§ (2)
külön jogszabályban meghatározott szervezetek
vagy érdekképviseleti szerveik bevonása
kötelező.
A hulladékgazdálkodási terveket hat évre készítik 2000. évi XLIII. tv. 37.§ (1)
el, és kétévente beszámolót állítanak össze az
abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a
Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a
tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi
programban, a terület- és településfejlesztési,
valamint terület- és településrendezési
dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell
kialakítani.
Gondoskodik a tervben meghatározottak
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben
foglalt feladatok megoldását.
A tervet a 2000. évi XLIII. törvény 37.§ (1)
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
bekezdés szerinti beszámoló összeállításával
egyidejűleg felül kell vizsgálni, és a végrehajtás
tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani.
A felülvizsgálat eredményéről, a tervezési
területen végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységről tájékoztatni kell a lakosságot.
A hulladékgazdálkodási tervekben
2000. évi XLIII. tv. 50.§ (2)
meghatározottak teljesüléséről szóló
beszámolókban teszi közzé a területén keletkező
hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás
helyzetét, a hulladékkezelő létesítmények
állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti
hatásait bemutató információkat.
Külön jogszabályokban meghatározott módon és 2000. évi XLIII. tv. 52.§ (2)
tartalommal köteles a környezetvédelmi hatóság
eljárásához szükséges adatokat rendelkezésre
bocsátani.
A hulladékgazdálkodási terv szerkezeti
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend. 2.§
felépítésekor és a tartalmi elemek
meghatározásakor figyelembe veszi a 126/2003.
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(VIII. 15.) korm. rendelet 1. számít mellékletében
foglalt előírásokat.
Díjmentes tájékoztatási kérhet a
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend. 4.§
hulladékgazdálkodási terv tervezéséhez
szükséges, a közigazgatási szervek
rendelkezésére álló adatokról és információkról.
Közös helyi hulladékgazdálkodási terv esetén
a) az egyes településeken megvalósítandó
elkülönített hulladékgyűjtés módját
településenként kell meghatározni, illetve
b) a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet 9.§ban meghatározott szervesanyag-tartalom
csökkentést a közös hulladéklerakóban kell
teljesíteni

126/2003. (VIII. 15.) korm. rend. 10.§

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató 224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 12.§ (1) a)- i)
kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátását
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer,
módszer és gyakoriság szerinti teljesítését
c)
a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember
alkalmazását
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos
és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések és karbantartások elvégzését
e)
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
ártalmatlanítására az önkormányzat képviselőtestülete által kijelölt helyek és létesítmények
igénybevételét
f)
a közszolgáltató által alkalmazott
közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól az önkormányzat képviselőtestületének történő legalább évenkénti egyszeri
tájékoztatást
g)
a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és
meghatározott nyilvántartási rendszer
működtetését
h) a fogyasztók számára könnyen
hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási
rendszer működtetését
i)
a fogyasztói kifogások és észrevételek
elintézési rendjének megállapítását
A közszolgáltatási szerződésben az
224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 12.§ (2) a) - e)
önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos
ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását, a Hgt. 23.§-ának g)
pontjára tekintettel
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a
településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elősegítését
c) a településen működtetett különböző
közszolgáltatások összehangolásának
elősegítését
d) a települési igények kielégítésére alkalmas
hulladék gyűjtésére, kezelésére,
ártalmatlanítására szolgáló helyek és
létesítmények kijelölését
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e) a közszolgáltató kizárólagos
közszolgáltatási jogának biztosítását a 224/2004.
(VII. 22.) korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésének a),
b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
A közszolgáltatási szerződésben meg kell
határozni a közszolgáltatás finanszírozásának
elveit és módszereit.

224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 13.§ (1)

Az önkormányzatnak a közszolgáltatás
224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 13.§ (2)
finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a
közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni
a kötelezettség teljesítésének feltételeit és
biztosítékait.
A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a
224/2004, (VII. 22.) korm. rend. 13.§ (3)
közszolgáltatás díjának megállapítására és
beszerzésére vonatkozó módszer leírását, a
díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető
legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása
érdekében alkalmazandó eljárást.
A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell 224/2004, (VII. 22.) korm. rend. 13.§ (4)
az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
eljárást.
Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését
követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit így változtatja meg,
hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és
jogos érdekeit sérti, a szerződő felek
egybehangzó akarattal a szerződést
módosíthatják.

224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 15.§ (2)

Szarvas, 2010. február 26.

Brlás János sk.
elnök

Mihaleczné Kovács Mária sk.
kistérségi irodavezető
2. sz. melléklet[97]
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásához

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
1. Békésszentandrás
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
2. Csabacsűd
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
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3. Hunya
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és
településfejlesztési feladatokban vesz részt
4. Gyomaendrőd
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt
5. Kardos
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
6. Kondoros
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Útügyi feladatok,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet,
- Belső ellenőrzés
7. Örménykút
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő
szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
8. Szarvas
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1.sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi
ügyelet,
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
9. A Társulást alkotó valamennyi település önkormányzata részt vesz
- a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez kapcsolódó pályázati
támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós, nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások
megvalósításában, fenntartásában, működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és
feladatai működésében
- szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli fejlesztésében,
szervezésében és működtetésében,
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében
- A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom és civil fórum szervezésében,
fejlesztésében és működtetésében
- Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján
Szarvas, 2012. december 21.
Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke
3. sz. melléklet[98]

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása
saját intézményeinek felsorolása
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1. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.)
2. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 56-58.)
3. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.)
Szarvas, 2012. december 21.

Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke
4. számú melléklet[99]

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság működésének eljárásrendje
1. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság)
alapítójának képviselője Brlás János a Társulás elnöke
2. Az alapításhoz szükséges törzstőke rendelkezésre bocsájtását a tagtelepülések 2013. évi lakosságarányosan
teljesítik az alábbi megosztásban:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata

32,43 %
38,50 %
8,67 %
4,33 %
12,09 %
1,53 %
1,51 %
0,94 %
100,00 %

3. A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a 2013. évi lakosságarányosan
teljesítik a 2. pont szerint.
4. A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosítószámú pályázat kapcsán megvalósuló vagyon településenkénti hányada alapján történik. Azon
települések, melyek a pályázatban nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg az alábbiak szerint:
Vagyon településenkénti
hányada
0%
0%

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
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Település által képviselt
szavazatok száma
1
1

Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:

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

Szarvas, 2013. november 20.

Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke

[1] Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[2] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[3] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[4] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[5] Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[6] Módosította 43/2011. (III.23) sz. határozat
[7] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[8] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[9] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[10] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[11] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[12] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[13] Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[14] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[15] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[16] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[17] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[18] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[19] Hatályon kívül helyezte a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[20] Módosította 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[21] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[22] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[23] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[24] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[25] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[26] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[27] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[28] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[29] Kiegészítette 56/2012. (III.27.) sz. határozat
[30] Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat
[31] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[32] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[33] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[34] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[35] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[36] Módosítva: 2008. június 26.
[37] Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat
[38] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[39] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[40] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[41] Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat
[42] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[43] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[44] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
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1
2
248
5
371
371
1000

[45] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[46] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[47] Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[48] Módosította a 99/2011. (VIII.03.) sz. határozat
[49] Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat
[50] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[51] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[52] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[53] Törölte 56/2012. (III.27.) sz. határozat
[54] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[55] Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[56] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[57] Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[58] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[59] Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[60] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[61] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[62] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[63] Módosította ___/2013. (X.15.) sz. határozat
[64] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[65] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[66] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[67] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[68] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[69] Kiegészítette az 56/2012. (III.27.) sz. határozat
[70] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[71] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[72] Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[73] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[74] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[75] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[76] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[77] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[78] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[79] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[80] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[81] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[82] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[83] Beiktatta a __/2013. (X.15.) sz. határozat
[84] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[85] Módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[86] Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[87] Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[88] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[89] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[90] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[91] Módosította a 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[92] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[93] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[94] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[95] Beiktatta a Társulási Tanács 177/2013. (XI.20.) sz. határozat
[96] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[97] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[98] Beiktatta a Társulási Tanács 218/2012. (XII. 21.) sz. határozata
[99] Beiktatta a Társulási Tanács 177/2013. (XI.20.) sz. határozat

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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2. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának októberi módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás Módosításának 2013. október 15-ei módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013. október 15.
1. §
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
5. „A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával – december hó 31-i hatállyal – mondhatja
fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést legalább 6 hónappal
korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni. A társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz.”
A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás VII. fejezete kiegészül a 3. ponttal az alábbiak szerint:
„3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei
3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának
elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak
ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő
szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának augusztusi módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás Módosításának 2013. augusztus 28-ai módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013.08.28.
1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása
értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet új számozás szerinti 8. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult
települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.”
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 12. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
„12. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését a Szarvasi
Polgármesteri Hivatal látja el.”
4. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.
Feladatai különösen:
- a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei egyes pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátása, - társulási döntések előkészítése, végrehajtása - Társulás pályázati tevékenységének
összehangolása, koordinációja, - a tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív
szerep, egyéb, jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása.”
5. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pont 4.1. alpontjának szövege a következőkre változik:
„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Feladatai:
- ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok.
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.
6. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 6, 7, és 8. pontjában a „Kistérségi Iroda” megnevezés „Szarvasi Polgármesteri
Hivatal” megnevezésre változik.
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7. §
A Társulási Megállapodás V. fejezet 6. pont 6.4 és 6.5 alpontjának összevonásával létrejövő új 6.4 alpont szövege
az alábbiak szerint változik:
„6.4. A munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.”
A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
8. §
A Társulási Megállapodásban szereplő „elnökhelyettes” kifejezés valamennyi esetben „alelnök” kifejezésre változik.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
- Tervezet 1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a
következő pontok számozása értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet új számozás szerinti 8. pontjának szövege az
alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban:
Tanács), amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.”
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 12. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
„12. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését
megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.”

és

feladatai

végrehajtásának

4. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja
el.
Feladatai különösen:
- a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei
egyes pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása
- Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja,
- a tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív
szerep, egyéb, jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása.”
5. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pont 4.1. alpontjának szövege a következőkre
változik:
„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok.
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe.
6. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 6, 7, és 8. pontjában a „Kistérségi Iroda”
megnevezés „Szarvasi Polgármesteri Hivatal” megnevezésre változik.
7. §
A Társulási Megállapodás V. fejezet 6. pont 6.4 és 6.5 alpontjának összevonásával
létrejövő új 6.4 alpont szövege az alábbiak szerint változik:
„6.4. A munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.”
A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
8. §
A Társulási Megállapodásban szereplő „elnökhelyettes” kifejezés valamennyi esetben
„alelnök” kifejezésre változik.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2013. augusztus 28.

Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013. október 15.
1. §
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
5. „A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával – december hó
31-i hatállyal – mondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést
legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a
Társulási Tanáccsal közölni.
A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A társulásban részt
vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.”
A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás VII. fejezete kiegészül a 3. ponttal az alábbiak szerint:
„3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és
kötelezettségei
3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előírt,
a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a
Társulás nevében aláírja,
bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2013. október 15.

Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Csónakkölcsönző kialakítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. novemberi ülésén megtárgyalta a Liget Fürdő területe bővítésének
lehetőségét a holtág felé, ahol pihenő csónakázó hely kerülhetne kialakításra ( 557/2013. (XI. 28.) Gye. Kt.
határozata )
A Tisztelt képviselő – testület kérte a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy a társaság a soron következő ülésre
dolgozza ki a területre tervezett pihenő és csónakázó hely megvalósításának részleteit, a bruttó bekerülési
költségekkel együtt.
A társaság a költségbecslést készíttetett csónakkölcsönző kialakítására. A költségbecslés mellékletét képezi az
előterjesztésnek.
A költségbecslés a csónakkölcsönző kialakításának bruttó összegét 4 020 680 Ft –ban határozta meg. A
költségbecslés az építési kivitelezés kiadásai mellett 4 db üvegszálas műanyag csónak és egy db mentőcsónak
beszerzését tartalmazza a kötelező felszerelésekkel együtt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a csónakkölcsönző megvalósításával kapcsolatban az alábbiak szerint
dönthet:
1. Biztosítja az önerőt támogatás formájában, azzal a feltétellel, hogy a beruházás megtérülését bemutatja.
2. Csak pályázati forrás igénybevétele mellett engedélyezi a csónakkölcsönző kialakítását az önerő biztosítása
mellett. Ebben az esetben is feltétel a megtérülés bemutatása.

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

A Bizottság az előterjesztés elnapolását javasolja a T. Képviselő
- testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az 1. –es határozati javaslatot támogatja a következő
módosítással:
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete támogatás
formájában biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi
forrást.

1. döntési javaslat
"Támogatás biztosítása csónakkölcsönző kialakításához "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete engedélyezi a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág
felé történő csónakkölcsönző kialakítását.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete támogatás formájában biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi
forrást.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Csónakkölcsönző megvalósítása pályázati forrásból"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő
csónakkölcsönző kialakítását pályázati forrás igénybevétele mellett az alábbiak szerint engedélyezi.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete támogatás formájában biztosítja az önerőt azzal a feltétellel, hogy azt
megelőzően a beruházás megtérülését bemutatja a társaság.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Az előterjesztés elnapolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elnapolja a "Csónakkölcsönző kialakítása" tárgyú előterjesztést.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Név :Gyomaendrődi Liget Fürdő

Készült: 2013.12.03

Cím :Gyomaendrőd
Erzsébet liget
A munka leírása:
csónakkölcsönző kialakítása
Készült: 2013 éves árszinten
KÖLTSÉGBECSLÉS
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

2 538 918

626 972

1.1 Közvetlen önköltség összesen

2 538 918

626 972

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa

27.00%

3. A munka ára

3 165 890
854 790
4 020 680

Aláírás

Ssz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó
Anyag
Munkadíj

21-004-008.2.1 (25)
partrendezés, bozótmentesítés, fasítás
300 m2

0

A tétel ára összesen
Anyag
Munkadíj

715

0

214 500

0

42 000

0

33-000-001.1.1.1.1 (1)
Teherhordó és kitöltő falazat bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
bármilyen falvastagsággal,
falazó, cementes mészhabarcsból
8 m3
0
7 470

0

59 760

K36-090-001.1.3-0550040 (3)
Vakolatjavítás
oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,
Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel
10 m2
226
2 052

2 260

20 520

45-003-001.1-0121474 (1)
Ajánlott tétel!
Kerítéskapu elhelyezése
egyszárnyú kivitelben
tolható kivitelben szabadnyílás:1,5 m, magasság:1,80 m
2 db
85 000
15 540

170 000

31 080

21-011-011.2 (22)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
4,0 mł-es konténerbe
2 db
21 000

45-004-011.1-0910044 (11)
Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése,
1 db kitámasztóval
Sarokoszlop 1 db kitámasztóval
6 db
6 500

1 764

39 000

10 584

45-004-011.2-0910045 (12)
Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése,
2 db kitámasztóval
Sarokoszlop 2 db kitámasztóval
6 db
6 723

2 160

40 338

12 960

45-004-011.3-0910046 (13)
Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése,
kitámasztó nélkül
Sarokoszlop kitámasztó nélkül
40 db
3 633

1 458

145 320

58 320

Ssz.

9

10

11

12

13

14

15

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó
Anyag
Munkadíj

45-004-023.2.2-0120271 (26)
Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,
hagyományos drótfonatos kerítésből,
(a felerősítő elemek külön tételben kiírva),
1,51-2,00 m kerítés magasság között
STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat,
huzalvastagság:1,8/2,5 mm, szemméret:42x42 mm, magasság: 1,
80 m
100 m
1 573
1 350

A tétel ára összesen
Anyag
Munkadíj

157 300

135 000

9 000

48 600

15 540

170 000

31 080

K45-003-001.2-0121180 (2)
Kerítéskapu elhelyezése
kétszárnyú kivitelben
STEELVENT ST22/2"Töhötöm" kétszárnyú kapu,
utóhorganyzott+porszórt (RAL6005), ST 10 típusú betéttel,
szabadnyílás:3,0 m, magasság:2,0 m
1 ,db
229 700
648

229 700

648

92-003-001.1.1.1-0123831 (1)
6m2-es úszóstég kialakítás
1 db

35 000

250 000

35 000

K92-002-031.2-0000001
üvegszálas műanyag csónak kötelező felszerelésekkel (
mentőmellény, kötél, evezők, stb)
4 db
276 000

0

1 104 000

0

K92-002-031.2-0000002
mentőcsónak felszereléssel, motorral
1 db
350 000

0

350 000

0

2 538 918

626 972

45-004-024.1-0120364 (34)
Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknél,
feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél,
kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva
STEELVENT műanyagbevonatos feszítőhuzal, súly: 5 kg/100
m, huzalvastagság: 2,5/3,0 mm
300 m
30
162
K45-003-001.1-0121474 (1)
Kerítéskapu elhelyezése
egyszárnyú kivitelben
szabadnyílás:1,5 m, magasság:1,80 m eltolható
2 db
85 000

Munkanem összesen:

250 000

28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Projektmenedzseri iroda 2013. évi beszámolója
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Projektmenedzseri Iroda 2013. évi tevékenységeit, kezdve a benyújtott
pályázatok rövid bemutatásával.
Önkormányzatunk a KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot készített elő és nyújtott be,
melyek értékelése már megtörtént, döntés azonban egyelőre nem született. A pályázatokon elnyerhető támogatás
segítségével napelemes rendszert szeretnénk telepíteni az egyes projektekben megnevezett, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló épületekre, a villamosenergia-igény kielégítésének érdekében. A négy
pályázat a következő.
Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével a gyomaendrődi nevelési-oktatási
intézményekben (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0359). A projektben érintett helyszínek nevelési-oktatási intézmények, a
Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. és Hősök útja 45. szám alatt található telephelyei, illetve a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda székhelyintézménye, a Kossuth út 7. szám alatti Százszorszép Óvoda. A
beruházás összes költsége 42.514.748 Ft, melyhez 36.137.536 Ft támogatást igényeltünk.
Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP4.10.0/A/12-2013-0326). A pályázat segítségével a Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti út 1-5, Blaha
Lujza u. 2-6. és a Kondorosi út 1. szám alatt található épületeit szeretnénk fejleszteni. A projekt összköltsége
46.218.900 Ft, az igényelt támogatás 39.286.065 Ft.
Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0358). Ebben a pályázatban szintén oktatási intézmények fejlesztését
szeretnénk megvalósítani, melyek a következőek: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Endrődi u. 2. és
Alkotmány u. 2-6. szám alatti telephelyei és a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola épülete, mely a Hősök útja
43. szám alatt található. A pályázatban 39.497.395 Ft támogatást igényeltünk, a beruházás összes költsége
46.467.523 Ft.
Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0461) című pályázat nyomán elnyerhető támogatásból a Varga Lajos
Sportcsarnok Szabadság tér 1. szám alatt található és a Tűzoltóság fő út 2. szám alatti épületének fejlesztését
szeretnénk megvalósítani. A beruházás összes költsége 50.425.350 Ft, a pályázatban ehhez 42.861.547 Ft
támogatást igényeltünk.
A Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222
jelű pályázatot Önkormányzatunk 2013. február hónap 13-án nyújtotta be a Közreműködő Szervezethez. A
pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás elkészült és határidőben benyújtásra került, döntés azonban egyelőre nem
született. Az energetikai pályázattal a Közös Önkormányzati Hivatal homlokzatának hőszigetelését, külső
nyílászárók cseréjét, déli oldalon árnyékolók elhelyezését, fűtéskorszerűsítését, használati melegvíz előállítását,
takarékos vízcsapok elhelyezését, födémek, tetőtér hőszigetelését, világítás korszerűsítését ledes fénycsövekkel
szeretnénk kivitelezni. A Művelődési ház két épületegységből áll, melynek energetikai korszerűsítését (homlokzat
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, födémek, tetőtér szigetelése, fűtéskorszerűsítés, színházterem hővisszanyerős
szellőztetése, fűtéskorszerűsítése) szeretnénk elkészíteni, támogatás elnyerése esetén. Az előzetes tervezések
alapján a beruházás összes költsége 185.355.147 Ft lenne, melynek megvalósításához 157.551.875 Ft támogatást
igényeltünk.
2013. július hónap végén nyújtottuk be az Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 jelű pályázatot. A projekt keretei között a Gyomaendrődi
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Közös Önkormányzati Hivatal áttekinti a működésének azon elemeit, amelyek esetében változás szükséges a
megváltozott önkormányzati feladatellátás valamint a feladatok hatékonyabb ellátása miatt. Az azonosított
területeken megtervezzük a változásokat, megvalósítjuk azokat és az eredményeket visszacsatoljuk. A tervezett
feladatok megvalósításával létrejön egy hatékony és gazdaságosan működő önkormányzati struktúra. A projekt
megvalósítására 2013.10.14 - 2014.12.31 között kerül sor. A projekt támogatási intenzitása 100 %-os, az összes
költség 21.748.000 Ft, mely összeget Önkormányzatunk támogatásként elnyerte a megvalósítás érdekében. A
Támogatási Szerződés 2013. október 22-én aláírásra került. A kapcsolódó közbeszerzési eljárás –
szervezetfejlesztési feladatok elvégzése megvalósítójának kiválasztása – már lezárult, a projekt tényleges
megvalósítása folyamatban van. A várható befejezés 2014. december 31.
A Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése érdekében pályázatot készítettünk elő a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet
alapján, mely pályázatot április 25-én nyújtottunk be a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához. A
Sportcsarnokban a sporttevékenység gyakorlása során az álmennyezet több helyen is megsérült. Támogatás
elnyerése esetén lehetőség lesz a sérült területek helyreállítására, így a fizikai behatásokkal szemben ellenállóbbá
válik a szerkezet. A helyreállítási munkálatok elvégzésével megelőzhető az álmennyezet teljes cseréjét igénylő
felújítás. A homlokzati hőszigeteléssel jelentősen csökken a Sportcsarnok működtetési, fűtési költsége, így
megvalósítható az intézmény költséghatékonyabb fenntartása. A beruházás összes költsége 19.912.702 Ft, melyhez
15.930.160 Ft (80 %) támogatást igényeltünk, 3.982.542 Ft önerőt szükséges biztosítani. A pályázat elbírálásának
eredményéről eddig értesítést nem kaptunk.
Ez évben is igényeltünk támogatást az Európai Unió Bizottságától testvérvárosi „lakossági” találkozó
megszervezésének érdekében. Amennyiben pályázatunk támogatásban részesül, a találkozó időpontja 2014. június
7-9. lesz. A találkozó címe, témája: „Élet és kultúra az Európai Unióban” annak kapcsán, hogy a 2014-es év a
család és a munka összehangolásának éve lesz. A programtervet Pál Jánosné, a Családsegítő Központ
intézményegység vezetője, Mag Barbara, aki a közös hivatalban az ifjúsági, sport, oktatási és közművelődési
feladatok ellátásáért felelős, illetve Werb Ágnes, gyakorlati idejét töltő főiskolai hallgató állították össze. Pozitív
elbírálás esetén a három napos program megszervezésére városunk rendezési költségként 5.000 euró összeget
kaphat, kevesebb támogatás megítélése esetén a rendezvény költségei is csökkenhetnek.
A pályázat elbírálásáról tájékoztatást egyelőre nem kaptunk.
A Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány közös, Mindenki Ebédel című pályázati felhívásán idén is
szerencsét próbált településünk. A pályázat keretei között 30 kisgyermek fél évi ellátására lehetett pályázni, mely
magában foglalta volna a 2013. év július 1-től december 31-ig valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, a nyári szünetre
naponta 1-1 adag, így fél évre minimum 80 adag ennivaló átadását. A projektben elnyerhető támogatás tehát
természetbeni, önerő biztosítására nincsen szükség. Pályázatunk támogatásban sajnos nem részesült.
Szintén a Gyermekétkeztetési Alapítvány felhívása alapján (az Unilever Magyarország Kft-vel közös felhívás)
készítettünk elő pályázatot rászoruló gyermekek részére reggeli csomag biztosítása érdekében, Rama reggeli
csomagok 2013. címmel. A pályázatban 1000 reggeli csomagot igényeltünk 30 kisgyermek részére. A csomagok
tartalma: 1 db 3 szeletes abonett, 1 db jó reggelt szelet, 1 db 2 dl-es üdítő, 1 db mini Rama margarin, 1 db mini
lekvár, 1 db mini méz, 1 db mini mogyorókrém.
A pályázat sajnos nem részesült támogatásban, vélhetőleg forráshiány miatt, bár az okról tájékoztatást nem kaptunk.
2013. november 22-én nyújtottuk be szintén a Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki
Ebédel 2013. Tél című pályázati felhívása alapján készített pályázatunkat, melyről döntés a napokban születhet a
facebook.com weboldalon zajló szavazás nyomán. Ebben a pályázatban is 30 gyermek fél évi ellátására lehetett
pályázni, a fentiek szerint.
2013. július hónapban Rákay Philip a Magyar Televízió Zrt. programigazgatója egy országos akciót indított „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek” szlogennel. Fő célja, hogy szeptember utolsó hétvégéjén, a Szent Mihály napján
a közmédia négy csatornájának segítségével két napos tematikus műsorfolyam keretében megmutassák, milyen
szép az országunk, mennyi értéket is őriz és milyen csodás emberek lakják. 2013. szeptember 4-én Gyomaendrőd
Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a felhívásra, amelynek kapcsán településünk lakosságszám arányosan
650.000 Ft támogatást kapott két napos rendezvénysorozat megvalósításához. A programok megvalósítására 2013.
szeptember 28-29-én került sor.
Júliusban nyújtottuk be Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és
múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése c. pályázatot a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet a települési
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló
rendelet alapján elkészítve.
A pályázat kapcsán megvalósítandó tevékenységek: Csizmadia műhely kiállításának megújítása a hozzá
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás tematikájának kidolgozása, valamint foglalkozató füzet kiadása; az
Endrődi Tájház enteriőr kiállításainak világítástechnikai korszerűsítése; bútorfestő múzeumpedagógiai foglalkozás
tematikájának kidolgozása, eszközeinek és alapanyagainak beszerzése, foglalkozató füzet kiadása.
A pályázat benyújtásához önerő biztosítására nem volt szükség, az igényelt támogatás 3 millió Ft volt. Időközben a
pályázat elbírálása megtörtént, a projekt 2 millió Ft támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés
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megkötése van folyamatban.
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján készült pályázat
Határ Győző mellszobrának elkészíttetése támogatásának érdekében. A szobor elkészíttetésének apropója, hogy
Határ Győző 2014-ben 100 esztendős lenne. A pályázatban foglaltak megvalósításához önerő biztosítására nincs
szükség. A maximálisan kérhető támogatás 5.000.000 Ft volt, melyet igényeltünk. A pályázat 2.500.000 Ft
támogatásban részesült, folyamatban van a támogatási szerződés megkötése.
A teljes előkészítésig jutott a „Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” című pályázat, mely a Nemzeti Kulturális
Alapprogram (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974 altéma számú pályázati felhívására készült, azonban a
pályázat benyújtására már nem került sor. Az elkészült pályázati költségvetés szerint a bekerülési összeg 5 millió Ft,
melyből az önkormányzatnak 30 % összeget kellett volna önerőként biztosítani. A kiírás megjelenése és a benyújtási
határidő közti rövid felkészülési idő során első körben úgy tűnt belefér a költségvetésbe a 3,5 m x 2,3 m-es
tervekben szereplő alkotás megvalósítása, ám a kőfaragó árajánlata alapján 1,6 x 3,5 m-es csökkentett méretű
Süttői mészkőből faragott alkotás valósítható meg ekkora keretből. Az eredeti elképzelés megvalósításához (a
nagyobb szobor) 10 millió forint szükséges. Ennél az információnál az a döntés született, hogy jelen pályázat ne
kerüljön benyújtásra, hanem keressünk olyan pályázati lehetőséget, mely az eredeti elképzelés megvalósítását
támogatja.
Az alábbi pályázatok még 2012-ben kerültek benyújtásra (esetleg korábban), státuszuk szerint tartaléklistán vannak.
Miután ezek a pályázatok a korábbiakban már többször bemutatásra kerültek, ezért itt csak felsorolás szintjén
említjük őket.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori
nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271)
„ Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében (
DAOP-2.1.1/J-12)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-11-20110009)
Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése.
(TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014)
Szintén tartaléklistán volt korábban az Egészséges életmódra való nevelés, és stresszkezelés a Térségi
Szociális Gondozási Központban (TÁMOP-6.1.2-11/1) című, a Térségi Szociális Gondozási Központ által készített
pályázat, melyhez kapcsolódóan 2013 júliusában kaptunk értesítést a tartaléklistáról történő támogatásról. A projekt
100 %-os támogatottságú, 10.000.000 Ft támogatásban részesült.
A teljes szelektív gyűjtés 2015-ös megvalósításának elősegítésére Szarvas város gesztorságával benyújtásra került
a KEOP-1.1.1/C/13-as azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat, mely jelenleg elbírálás alatt van, támogatói döntés még
nem született.
A tervezett beruházás a szelektív gyűjtés eszközeinek beszerzését, valamint a gyűjtéshez szorosan kapcsolódó
informatikai rendszerek bővítését, fejlesztését célozza.
A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100%
lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában
szereplő elszámolható költségek 95%-át.
A beruházás tervezett teljes nettó összköltsége: 525.400.000,- Ft, melyből Gyomaendrőd nettó beruházási költsége /
aránya: 148.842.590,- Ft / 31,01%.
Folyamatban lévő munkánk továbbá a Kistérségi Iroda közreműködésével a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 jelű,
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. projekt.
A projekt keretében összesen 9 közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása zajlott, ezen túl benyújtásra került 7
projekt előrehaladási jelentés és 7 db kifizetési kérelem is. Továbbá a saját erő csökkentése érdekében
benyújtottunk 2 db EU önerő alap pályázatot, melyek pozitív elbírálásban részesültek. A szennyvíz beruházás
kapcsán napi szinten rengeteg feladat adódik, mely az iroda egy dolgozója munkaidejének jelentős részét leköti. A
beruházásról a Képviselő-testület előterjesztések formájában rendszeres tájékoztatást kap, illetve a 2013. november
26-án tartott Közmeghallgatáson – a honlapon történő rendszeres közlések mellett – a lakosság is folyamatos
tájékoztatást kap. A projekt várható befejezése 2015 tavaszán lesz.
A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:
- Több uniós forrásból támogatásban részesült projektünknek tart a fenntartási ideje, melyhez kapcsolódóan
Fenntartási Jelentéseket szükséges készíteni. A PFJ-khez szükséges adatokat összegyűjtöttük, azokat határidőben
a meghatározott felületre feltöltöttük. A Közreműködő Szervezetek jelentéseinket elfogadták. Ez évben összesen 10
jelentés elkészítésére volt szükség (ebből 7 jelentés uniós forráshoz kötődik, míg 3 jelentést a Magyar Államkincstár
és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség felé nyújtottunk be).
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- Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása. Ezek készültek a költözésből és az egyéb belső
szervezeti változásokból adódóan, valamint az iskolák átszervezése kapcsán, illetőleg az egyes épületek
megüresedése vonatkozásában.
- A benyújtott pályázatokhoz rendszerint hiánypótlási eljárás is tartozik, melyeket minden esetben határidőben
elkészítettünk és benyújtottunk, azokat a bíráló szervezetek elfogadták.
- Egyeztetések zajlottak a Járási Hivatallal a Kormányhivatalok feladatátvételével érintett ROP projektek kezelésével
kapcsolatosan (Városi örökség megőrzése c. és a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. pályázatok
esetében), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az oktatási intézmények fenntartóváltásával érintett
ROP projektekhez kapcsolódóan (oktatási intézményeket érintő TIOP pályázatok, valamint a Kompetencia alapú
oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben c. pályázat esetében).
- Folyamatos kapcsolattartás zajlik az iroda, illetve egyéb szervezetek között (elsősorban Közreműködő
Szervezetek, illetőleg Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Körösök Völgye Akciócsoport, Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása stb.)
- A DAOP-4.3.1-09-2009-0054 jelű, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése című pályázatunkhoz kapcsolódóan
Támogatási Szerződés módosítását készítettük elő. A volt Városháza épületében elviekben 2013 év őszétől
Kormányablak működik, amely projekttartalom változásnak minősült. Ennek okán az új Kedvezményezett a Békés
Megyei Kormányhivatal lesz, a projekt teljes egészében a Kormányhivatalhoz kerül. A szerződésmódosítás
folyamatban van.
- Aktívan részt vettünk a DFT által szervezett, hivatali dolgozókat érintő informatikai képzés megszervezésében és
lebonyolításában.
- Felülvizsgáltuk a Liget Fürdő Kft. által benyújtott „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/J12-2012-0030 kódszámú pályázat benyújtásának körülményeit, melynek eredményét a Képviselő-testület 2013. évi
februári soros ülésén terjesztettük elő.
- A Közreműködő Szervezet 2013. február 26-án teljes körűen ellenőrizte a folyamatban lévő Szennyvízberuházást.
Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat megfelelően előkészítettük, az ellenőrzést sikeresen lebonyolítottuk.
A Közreműködő Szervezet ellenőrei mindent rendben találtak.
Továbbá a nyár folyamán történt meg 3, szintén fenntartási időszakban lévő, hazai forrásból finanszírozott projekt
ellenőrzése is: A Hősök útja felújítása, Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében,
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön. Az ellenőrzést a Magyar Államkincstár és a Dél-alföldi
Regionális Ügynökség közösen végezte. Az ellenőrök mindent rendben találtak.
- Folyamatos a megjelenő pályázati felhívások, tervezetek áttekintése, előzetes adatgyűjtés, benyújthatóság és
megvalósíthatóság felülvizsgálata.
- A különféle szervezetektől, KSz-ektől rendszeresen érkező kérdőíveket, adatszolgáltatási kötelezettségeket
rendben, határidőben teljesítjük.
Elkészült a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja, mely készítésének az Iroda dolgozói aktív részesei voltak,
illetve a Városüzemeltetési Osztály dolgozói készítették Gyomaendrőd Város Fenntartható Fejlődés Helyi
Programját – Local Agenda 21. dokumentumot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámolóban foglaltak elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a beszámolóban foglaltak elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és

A Bizottság javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek a
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Esélyegyenlőségi Bizottság

beszámolóban foglaltakat.

Döntési javaslat
"A Projektmenedzseri iroda 2013. évi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda 2013. évi beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői
álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztere, a Nemzeti Közigazgatás Intézet honlapján pályázati felhívást tett közzé a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium, intézményvezetői állásának betöltésére.
A beérkezett pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete, a Nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendelkezése alapján megküldte véleményezésre az önkormányzat Képviselő-testülete
részére. – A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy véleményének
kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét - 2011. évi CXC. tv. 83. §. (4) h) bekezdés alapján.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői állásának betöltésére Farkas Zoltánné 5502
Gyomaendrőd, Toronyi utca 14. szám alatti lakos, nyújtotta be pályázatát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen véleményezni a benyújtott pályázatot.

Döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat
véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. §.
(4) h) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő véleményt alkotja:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltésére javasolja Farkas
Zoltánné pályázó megbízását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés határozatainak jóváhagyása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. legutóbbi taggyűlésén döntött az ártalmatlanítási díjak mértékéről, melyeket az
előterjesztés melléklete tartalmaz.
December 18-án tárgyalja a Taggyűlés a bérleti díjakat, melyen megszülető döntésekről aznap tudjuk csak
tájékoztatni a T. Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Taggyűlés által meghatározottak megtárgyalására, döntésük
meghozatalára!
1. döntési javaslat
"Ártalmatlanítási díjak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
ártalmatlanítási díjait az alábbiak szerint:
2013. július 13-ai hatállyal módosítja a tulajdonosokkal kötött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező
1. sz. mellékletében foglalt egységnyi vállalkozási díjak tételei közül a 20 03 01 EWC kódszámú, továbbá a 17 09 04
EWC kódszámú tételeket és egységesen „Ártalmatlanítási díj” megnevezésű tétel kerül megnevezésre EWC
kódonként. Az „Ártalmatlanítási díj” egységára (Ft/kg) 20 03 01 EWC kódú hulladékok esetében nettó: 9,258.- Ft/kg
valamint a 17 09 04 EWC kódú hulladékok esetében 4,874.- Ft/kg.
Ezen díjtételek alkalmazása a további tulajdonosi döntésig értendők.
2014. január 1-től a jelenleg külsős beszállítónak számító Békés, Békésszentandrás és Dévaványa települések által
beszállított hulladékok közül a 20 03 01 EWC kódszámú tétel Ártalmatlanítási díja: nettó 14.- Ft/kg.
2014. január 1-től a lakossági és közületi ügyfelek által beszállított hulladékok közül a 20 03 01 EWC kódszámú tétel
Ártalmatlanítási díja: nettó 19.8 - Ft/kg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Bérleti díjak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. bérleti
díjait az alábbiak szerint:
...
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. november 21-ei soros Taggyűlésének
jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 6 igen szavazattal – egyhangúlagelfogadta az alábbi határozatot:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
29/2013. (XI.21.) számú határozata
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése úgy dönt, hogy 2013.
július 13-ai hatállyal módosítja a tulajdonosokkal kötött vállalkozási
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében foglalt
egységnyi vállalkozási díjak tételei közül a 20 03 01 EWC kódszámú,
továbbá a 17 09 04 EWC kódszámú tételeket és egységesen
„Ártalmatlanítási díj” megnevezésű tétel kerül megnevezésre EWC
kódonként. Az „Ártalmatlanítási díj” egységára (Ft/kg) 20 03 01 EWC
kódú hulladékok esetében nettó: 9,258.- Ft/kg valamint a 17 09 04
EWC kódú hulladékok esetében 4,874.- Ft/kg.
Ezen díjtételek alkalmazása a további tulajdonosi döntésig értendők.
Megbízza az ügyvezető igazgatót a szerződések módosításának
előkészítésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2013. november 21.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. november 21-ei soros Taggyűlésének
jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 6 igen szavazattal, - egyhangúlag
- elfogadta az alábbi határozatot:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
30/2013. (XI.21.) számú határozata
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése úgy dönt, hogy 2014.
január 1-től a jelenleg külsős beszállítónak számító Békés,
Békésszentandrás és Dévaványa települések által beszállított
hulladékok közül a 20 03 01 EWC kódszámú tétel Ártalmatlanítási díja:
nettó 14.- Ft/kg.
Megbízza az ügyvezető igazgatót a szerződések módosításának
előkészítésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2013. november 21.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. november 21-ei soros Taggyűlésének
jegyzőkönyvéből:
„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 6 igen szavazattal, - egyhangúlag
- elfogadta az alábbi határozatot:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
31/2013. (XI.21.) számú határozata
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése úgy dönt, hogy 2014.
január 1-től a lakossági és közületi ügyfelek által beszállított
hulladékok közül a 20 03 01 EWC kódszámú tétel Ártalmatlanítási díja:
nettó 19.8 - Ft/kg.
Megbízza az ügyvezető igazgatót a szerződések módosításának
előkészítésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2013. november 21.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

31. napirendi pont
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térfigyelő kamera elhelyezése
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A hatályos jogi szabályozás szerint térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület felügyelet működtethet. A város
közigazgatási területén lehetőség nyílik a Békési Kistérség beszerzésével 1 darab térfigyelő kamera elhelyezésére.
A berenezés felszerelését és további működtetését a Békési Kistérségi Társulás (BKT) vállalja, míg az egyéb
működtetési költséget (áramellátás) az önkormányzatunknak kell biztosítani. Amennyiben a település közbiztonsága
indokolja a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 42. §-a felhatalmazza a rendőrséget, hogy a település
közbiztonsági, bűnmegelőzési, célból közterületen, bárki számára észlelhető módon képfelvevőt helyezzen el. A
rendőrség előterjesztése alapján az illetékes önkormányzat dönt. A képfelvevő által megfigyelt területre belépő
személyek tájékoztatását elősegítő figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni. Amennyiben bűncselekmény,
szabálysértés, vagy a közlekedési szabályok megsértése, vagy más hatósági eljárás, továbbá körözött személy,
vagy tárgy azonosítása miatt nincs szükség a képfelvétel megtekintésére, úgy öt munkanap elteltével törölni kell. A
közterületi figyelő rendszert a rendőrség üzemelteti, egyben gondoskodik a törvényben meghatározott szigorú
eljárási szabályok betartásáról is. Az előzetes egyeztetések alapján a Békési Rendőrkapitányság gondoskodna az
üzemeltetési feltételek betartásáról, figyelemmel a rendelkezésre álló kistérségi informatikai rendszerre. A település
a Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, szintén javasolja a fenti szempontok alapján a
kamera kihelyezéséről a hozzájárulás megadását.
A térfigyelő kamerát műszaki okokból a BKT optikai hálózatának nyomvonalán kell elhelyezeni olyan ponton, ahol az
áramellátás is megoldható és a forgalom sűrűsége is indokolja. E szempontok alapján a Hősök út, Fő út
kereszteződését javasoluk.
A téma sürgősségi előterjesztéskénti tárgyalását az indokolja, hogy a megvalósítást már jövő év elején
megkezdenék és a csatlakozáshoz szükséges a Képviselő-testületi döntést még ez évben meghozni, illetve a
rendőrséggel az együttműködési megállapodást megkötni.
Döntési javaslat
"Térfigyelő kamera elhelyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd település közbiztonsági helyzetének
javítása, a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése érdekében, valamint
a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából
térfigyelő kamera elhelyezésének szükségességéről dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség előterjesztése alapján a következő helyet
jelöli ki a térfigyelő kamera elhelyezésére:
Fő út és a Hősök út kereszteződése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az üzemeltetés során felmerült, és az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érintő villamos energia költségek megfizetését (esetleges
oszlopbérleti díjat), minden más üzemeltetési és fenntartási költséget a Békési Kistérségi Társulás saját bevételeiből
köteles megtéríteni, finanszírozni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Megyeri László
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