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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról

Készítette:
Előterjesztő:

Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. évben a tényleges adóbevételek az alábbiak szerint teljesültek az előirányzott adóbevételekhez képest:
Adónem

Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
ÖSSZESEN:

Előirányzat
eFt
29.000
5.000
35.000
6.000
260.000
28.000
1.000
4.000
1.000
369.000

Eltérés az
Tényleges bevétel
előirányzattól eFT
eFt
- 475
28.525
- 592
4.408
+ 3.144
38.144
- 641
5.359
+ 61.894
321.894
+ 980
28.980
+ 1.837
2.837
- 291
3.709
+ 194
1.194
+ 66.050
435.050

Teljesítés
%-a
98,36
88,16
108,98
89,32
123,81
103,50
283,70
92,73
119,40
117,90

Az előirányzathoz képest 66.050 eFt többlet adóbevétel realizálódott 2013. évben, melynek legnagyobb hányadát
(93,7 %-át) az iparűzési adó többlet bevétele képezi. A többlet iparűzési adóbevétel keletkezésének okai:
- Egy nagyadózó, mely 2012. évben nem osztott településünkre iparűzési adót, ez évben mintegy 80 millió Ft adót
számolt el önkormányzatunk felé. Ebből a tényleges befizetés 21 millió Ft volt, mivel az előző évekről jelentős
túlfizetése keletkezett az adózónak, amivel csökkent a befizetési kötelezettsége, de így ezen túlfizetésből eredő
visszafizetési kötelezettségünk is megszűnt adózó felé.
- 2013. január 1-től változott az iparűzési adó alapja meghatározásának szabálya. Nagyobb adózók sávosan,
csökkentett módon vonhatnak le egyes tételeket a nettó árbevételükből, így a 2013. szeptemberében esedékes
előlegrészletük növekedhetett. Ezt a május végéig beadandó bevallásukban szerepeltették, így ennek a hatása,
nagysága nem volt még ismert a tervezéskor.
- A vasúti aluljáró építésének vállalkozói több adóelőleget vallottak be és fizettek meg 2013-ban, mint amit a
tervezés során figyelembe vettünk.
- A gazdaság élénkülésének hatásai már 2013-ban is megmutatkoztak. Az iparűzési adó feltöltésére kötelezett
vállalkozások kétszer annyi adót fizettek meg év végén, mint amit az elmúlt évek során, és amit ennek megfelelően
terveztünk. Ez összesen mintegy 31 millió Ft volt.
Gépjárműadóban összesen 72.450 eFt adó került megfizetésre önkormányzatunkhoz 2013. évben. 2013. január 1től viszont a befolyt gépjárműadó 60 %-át át kell utalnunk a Magyar Államkincstár részére, a 40 %-a marad
átengedett bevételként önkormányzatunknál. Ez az előző évek bevételeihez képest mintegy 45 millió Ft-nyi
bevételkiesést jelentett. További 5-600 ezer Ft-nyi bevételkiesést okozott a gépjárműadó évközbeni változása is.
További bevételek 2013. évben, melyek az adóhatósági munkához kapcsolódnak és az önkormányzatunkat illeti
meg: 36 eFt földbérbeadásból származó jövedelem adója, 4.613 eFt egyéb adók módjára behajtott követelések
bevétele (helyszíni bírság, csatorna közmű hozzájárulás stb.), 1.224 eFt más szerv által behajtásra átadott követelés
behajtásából az önkormányzatunkat megillető rész (pl. szabálysértési bírság). Ezek az összegek az előirányzatban
nem szerepelnek, mivel összegük előre nem tervezhető.
Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és elfogadására.
Döntési javaslat

"Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2013. évi adóbevételek alakulásáról szóló
beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb
beszedése érdekében
Enyedi László

Előterjesztő:

Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Már több bizottsági és képviselő-testületi ülésen is felmerült, hogy az idegenforgalmi adó bevételeinek fokozása
érdekében az önkormányzatnak és a GYÜSZTE-nek közösen kellene kidolgozni egy, az idegenforgalmi adó
hatékonyabb beszedésére vonatkozó alternatívát. A Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén Pájer Sándor, a
GYÜSZTE elnöke ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy vannak erre elképzeléseik és javasolta a két fél közötti
megbeszélést, ahol fel tudnák vázolni azokat a megoldásokat, amik lehetővé tennék a beszedett idegenforgalmi adó
növekedését, és amikben a GYÜSZTE is közreműködne.
A megbeszélésre 2014. január 14-én került sor, ahol Pájer Sándor ismertette a GYÜSZTE javaslatait az
adóbeszedés fokozására, illetve az önkormányzat részéről ismertetésre került a beszedés, ellenőrzés fokozásának
törvények adta lehetőségei. Megállapításra került, hogy szükséges lenne egy, az idegenforgalmi adó hatékonyabb
beszedésére vonatkozó önálló, az Önkormányzat és a GYÜSZTE közötti megállapodás megkötése, mely
meghatározná a felek szerepét ezekben a feladatokban.
A feladatok elvégzésére felvázolásra került egy lehetséges cselekvési program, ütemterv is, melynek főbb elemei az
alábbiak lennének:
- A gyomaendrődi szálláshelyek adatainak (szobaszámok, férőhelyek) felmérése, frissítése, pontosítása.
- A zugok, üdülő körzetek nyaraló épületeinek a számbavétele.
- Ezen adatok alapján egy ún. „elvárt adóbevétel” meghatározása.
- Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségekről, az ellenőrzésről szóló tájékoztatók megjelentetése a
különböző médiákban.
- A különböző helyeken, főleg interneten megjelenő szálláshirdetések felmérése, összevetése a bejelentkezett
adózói körrel.
- Idegenforgalmi adóellenőrök alkalmazása. (Lehetőleg jutalékos rendszerben, az „elvárt adóbevétel” figyelembe
vételével. Az ellenőrzés módozatainak formái, lehetőségei is megbeszélésre kerültek.)
- A helyszíni ellenőrzés adatainak, jegyzőkönyveinek feldolgozása, összevetése a bevallott adatokkal, további
adóhatósági ügyintézése az Adó Osztályon.
- Év végén az eredmények megbeszélése, rögzítése, az elkövetkező időszak feladatainak a meghatározása.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára.

Döntési javaslat

"GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja egy, az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó, önálló
megállapodás megkötését Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYÜSZTE között. A megállapodás tervezet
kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület 2014. februári ülésére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

GYÜSZ-TE elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról

Készítette:
Előterjesztő:

Mag Barbara
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli:
Pájer Sándor) a XV. Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál megrendezéséhez REN-004-13 pályázati azonosító számon
1.750.000,- Ft, a XV. Nemzetközi Halfőző Verseny megrendezéséhez REN-005-13 pályázati azonosító számon
800.000,- Ft, továbbá az V. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezéséhez REN-003-13
pályázati azonosító számon 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2013. évi Rendezvény
Alapból a 148/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozattal.
A rendezvények rendre megvalósultak a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint. A támogatott benyújtotta a
pályázatokhoz tartozó elszámolásait, melyet elfogadásra csatoltan beterjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

1. döntési javaslat

"GYÜSZ-TE pályázati elszámolásának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a XV. Nemzetközi Sajt és Túró
Fesztivál megrendezéséhez REN-004-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott
1.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást
lezárttá nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"GYÜSZ-TE pályázati elszámolásának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a XV. Nemzetközi Halfőző Verseny
megrendezéséhez REN-005-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 800.000,- Ft
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vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat

"GYÜSZ-TE pályázati elszámolásának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) az V. Gyomaendrődi Disznótoros
és Böllérpálinka Verseny megrendezéséhez REN-003-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény
Alapból nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási
eljárást lezárttá nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás
felhasználásának elszámolása
Mag Barbara, Megyeri László aljegyző

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört (5500 Gyomaendrőd Kossuth út 9., képviseli: Ádám József) a 2013. április 9-iki Városi
kolbász-bor és pálinka verseny valamint a 2014. szeptember 20-22-iki Őszi termés kiállítás megrendezéséhez a
Rendezvény Alapból REN-008-13 azonosító számon a Képviselő-testület 8/2013. (IV. 17.) Gye. Kt. határozatával
50.000- forint támogatásban részesítette.
A kertbarát Kör 2013. december 5-én benyújtotta a szakmai tevékenység megvalósulásáról szóló szöveges
beszámolóját és a számlaösszesítőt tartalmazó pénzügyi elszámolását.
A pályázónak a pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést
igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló
egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht.
vhr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A költségek felmerülését igazoló, eredeti
számviteli bizonylatokat - abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni - a kedvezményezett
köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt
el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok
valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának
megtörténtét, a támogatás jogszerűségének és célszerűségének felhasználását a támogatást nyújtó ellenőrző
szerve helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

Döntési javaslat

"A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás felhasználásának elszámolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dr. Tóth Elek
Kertbarát Körnek (5500 Gyomaendrőd Kossuth út 9., képviseli: Ádám József) a 2013. április 9-iki Városi kolbász-bor
és pálinka verseny valamint a 2014. szeptember 20-22-iki Őszi termés kiállítás megrendezéséhez a Rendezvény
Alapból REN-008-13 azonosító számon nyújtott 50.000- forint támogatásról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi
elszámolását fogadja el és a pályázatot nyilvánítsa lezártnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon

Készítette:
Előterjesztő:

Csényi István
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a 2013. év novemberi és decemberi ülésen tárgyalta a Liget-fürdő területe
bővítésének lehetőségét a holták felé, ahol pihenő, csónakázó hely kerülhetne kialakításra. A testület kérte a Kft.-t,
hogy dolgozza ki a területre tervezett pihenő és csónakázó hely megvalósításának részleteit, a bruttó bekerülési
költségekkel együtt. A költségbecslés a csónakkölcsönző kialakításának bruttó összegét 4 020 680 Ft –ban
határozta meg.
Az üléseken elhangzott, hogy valaki más is próbál ezen a holtágon csónakázó lehetőséget kialakítani, ezért érdemes
lenne felvenni velük a kapcsolatot, és megpróbálni közösen kialakítani azt.
A Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott arról a decemberi ülésen, hogy tárgyalt a KSI SE Kajak-Kenu Szakosztály
elnökével, aki úgy tájékoztatta, hogy valóban szeretnének a Hantoskerti holtágon egy kikötőt építeni, amihez már
megvették az ingatlant. Van olyan elképzelésük, hogy csónakokat és vízi biciklit is lehet majd ott használni, arra
azonban még nem tudott választ adni, hogy ingyenesen vagy térítés ellenében bocsátanák az érdeklődők
rendelkezésére. Attól nem zárkózott el, hogy azt akár a fürdő vendégek is használják.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete engedélyezte (620/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata )
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakítását. Ezzel
egyidejűleg megbízta a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztályával
vegye fel a kapcsolatot és az eszközbeszerzés valamint az üzemeltetés tekintetében az együttműködési
megállapodást terjessze be a képviselő-testület elé.
A Képviselő – testületi döntésnek megfelelően a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetője tárgyalt a Központi Sport Iskola SE
Kajak-kenu szakosztály ügyvezetőjével az együttműködés lehetőségeiről.
Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján a tárgyalás során a szakosztály elnöke nem zárkózott el az
együttműködéstől, de a jelenlegi pénzügyi és eszközhelyzete nem teszi lehetővé a tevékeny együttműködést.
A Liget – fürdő Kft. ügyvezetője megállapítása szerint a csónakkölcsönző kialakítását és üzemeltetését 2014. évben
önkormányzati forrásból lehet megvalósítani.
A Liget – fürdő Kft. ügyvezetője kéri a T. Képviselő – testületet, hogy fogadja el a tájékoztatását.

1. döntési javaslat

"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget – fürdő Kft. tájékoztatását a Központi
Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztályával a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakításával
kapcsolatban történt egyeztetésről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 1. döntési javaslat

"Csónakkölcsönző kialakításához támogatás nyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő
csónakkölcsönző kialakításához szükséges pénzügyi forrást támogatás formájában biztosítja.
A pénzügyi forrás biztosításának alapja a 2013. decemberi Képviselő – testületei ülésre bemutatott csónakkölcsönző
kialakítás költségbecslése. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben meghatározott
munkákhoz és eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben
eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást 4 020 680 Ft összegben.

meghatározott

munkákhoz

és

A támogatást a 2014. évi költségvetés terhére kell biztosítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe a Hantoskerti holtág felé történő a csónakkölcsönző kialakításának költségét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Gyomaendrődi FC kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Mag Barbara
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők)
felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program
(tao) keretében. A Gyomaendrődi Futball Club szeretné benyújtani pályázatát a maximálisan elszámolható
támogatási összegre (bruttó 10 millió forint/év), ehhez azonban szükségük lenne arra, hogy a Tisztelt Képviselőtestület biztosítsa számukra a szükséges 3 millió forintos önrészt.
A pályázat részletei a következők:
A pályázat célja, hogy az amatőr csapatok által használt sporttelepek állapota javuljon, ennek eredményeként az
amatőr futball játékos-, szakember- és szurkoló megtartó és vonzó képessége növekedjen.
A konkrét fejlesztési tevékenységek kizárólag az előre meghatározott kategóriákban valósíthatóak meg, melyhez
támogató döntés esetén az MLSZ biztosítja a szükséges vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre állását.
Az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió forint/év, legalacsonyabb összege bruttó 1 millió
forint/év.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70 %-a (max. bruttó 7 millió forint/év, min. bruttó 700.000
forint/év), az önrész mértéke az elszámolható költségek 30 %-a és a nem elszámolható költség összege.
A pályázati adatlapot és a mellékleteit 2014. január 9-től kezdve, 2014. február 14-ig az MLSZ tao elektronikus kitöltő
rendszerben kell benyújtani.
A pályázat további részletei az előterjesztés 1. mellékletben olvashatóak.
A Gyomaendrődi FC elkészítette a pályázatban megvalósításra kerülő tervezett beruházásokat, mind az Erzsébet
ligeti, mind a Népliget úti sporttelepek tekintetében, melyek az előterjesztés 2. mellékletében megtekinthetőek.
A pályázat benyújtásához szükséges még az ingatlanok tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a
pályázó az ingatlant a felújítás megvalósulásától számított 5 éven keresztül a jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a tao-szabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja, valamint 5 millió forintot
meghaladó építési engedély köteles tevékenység esetén a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosának hozzá kell
járulnia az ingatlanon a Magyar Állam javára történő 5 évre szóló jelzálog bejegyzéséhez az igénybe vett támogatás
mértékéig, és a pályázónak vállalnia kell a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A nyilatkozat az
előterjesztés 3. mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.
1. döntési javaslat

"Gyomaendrődi FC kérelmének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi FC kérelmének, a Magyar
Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében
meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses
pályázatának benyújtásához biztosítja az elnyert támogatási összeghez kapcsolódó tényleges önrészt, melynek
maximális összege 3 millió forint.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"Tulajdonosi hozzájárulás beruházások megvalósításához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában, de
a Gyomaendrődi FC használatában lévő sporttelepeken a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében meghirdetett amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatának keretein belül az
egyesület által tervezett beruházások megvalósulhassanak.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert a pályázathoz szükséges
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat

"Gyomaendrődi FC kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Gyomaendrődi FC támogatási kérelmét a
Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao)
keretében meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató,
előminősítéses pályázatával kapcsolatban.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András Polgármester úr
GYOMAENDRŐD
Selyem u. 124.
5500

Tisztelt Várfi András Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő Testület !

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ismét meghirdeti az amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében.
Összhangban az MLSZ stratégiájával az előminősítéses pályázat célja, hogy a megyék
sajátos igényeinek megfelelően az amatőr csapatok által használt sporttelepek állapota
javuljon, ennek eredményeként az amatőr futball játékos-, szakember- és szurkoló megtartó és
vonzó képessége növekedjen és ez által az MLSZ hozzájáruljon a tömegbázis szélesítéséhez,
a futball nagyobb közösségi elfogadottságához. Az MLSZ megyei igazgatóinak javaslata
alapján jelen pályázati útmutató tartalmazza adott megye fejlesztési prioritását. Az
előminősítési eljárás fontos elve, hogy a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai
célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések kapjanak támogatást.
A hazai labdarúgás fejlesztése érdekében 2013-ban a tao rendszerben jogosultan
résztvevő sportszervezetek az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programjuk alapján
valósíthatták meg elképzeléseiket. 2013-ban a legtöbb esetben a támogatott sportszervezetnek
saját magának kellett megkeresnie és megállapodnia azzal a gazdasági társasággal, amely
kifizette a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást. Ezen megvalósítási rendszer jelentős
erőfeszítést igényelt a sportszervezetek részéről, hiszen maga a potenciális támogató
gazdasági társaság megtalálása, valamint a szükséges együttműködési megállapodás aláíratása
jelentős adminisztrációs terhet jelentett.
Jelen előminősítéses pályáztatási rendszerben a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetek a 2014/15-re szóló sportfejlesztési programjukkal összhangban, kizárólag tárgyi
eszköz beruházásra, felújításhoz kapcsolódó beruházási elemekre igényelhetnek támogatást.
Az előminősítéses eljárásban résztvevő sportszervezetek az MLSZ megyei
elnökségének támogató döntése eredményeként a következő előnyökhöz juthatnak:
• Az MLSZ biztosítja a fejlesztés megvalósításához szükséges vissza nem térítendő
támogatás rendelkezésre állását (adott gazdasági társaság által nyújtott tao
jogszabályok alapján nyújtott támogatás), azaz a támogató szervezeteket megkeresi, a
szükséges támogatási együttműködési megállapodást aláírásra előkészíti.
• A támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programjának és a támogatási
igazolás kiállítására vonatkozó kérelmének bírálata során a tárgyi eszköz beruházás,
felújításhoz kapcsolódó beruházási elemek automatikusan elfogadásra kerülnek,
amennyiben a műszaki tartalom és a költségvetés megegyezik az előminősítés során
benyújtott kérelemmel és a kérelmező a jogszabályokban és jelen pályázati kiírásban
előírt mellékleteket, dokumentumokat kivétel nélkül benyújtja.
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•
•

Az előminősítés során benyújtott műszaki dokumentáció újbóli benyújtása nem
szükséges, amennyiben a beruházás adatai megegyeznek az előminősítés során
benyújtott adatokkal.
A fenti módon benyújtott támogatási igazolás alapján a beérkező összeget kizárólag e
tárgyi eszközök fejlesztésére lehet felhasználni, egyéb tárgyi eszközre nem. Ennek
igazolása a sportszervezet feladata az MLSZ felé.

Az előminősítési eljárásban támogatásban részesült pályázónak legkésőbb a jogszabályban
meghatározott időpontig, 2014. április 30.-ig be kell nyújtania a sportfejlesztési programját,
amely már tartalmazza a támogatásban részesített, a kizárólag tárgyi eszköz beruházás,
felújításhoz kapcsolódó beruházási elemeit.
Az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió forint/év.
Az elszámolható költség legalacsonyabb összege bruttó 1 millió forint/év.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70%-a.
Az önrész mértéke az elszámolható költségek 30%-a és a nem elszámolható költség összege.
Az elnyerhető támogatás maximális összege bruttó 7 millió forint/év.
Az elnyerhető támogatás legalacsonyabb összege bruttó 700.000 forint/év.
Az előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint közötti összeget
nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel kiegészítve, a többi között például a sporttelep
biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a szurkolók és játékosok komfortérzetét (öltöző,
mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését
(pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó beruházásokra költhetnek.
Az előminősítéses eljárásban a maximálisan elszámolható támogatható költség bruttó 10
millió forint. A beruházás bruttó 10 millió forintnál lehet drágább, de ebben az esetben a
pályázó az önrésze emeléséből finanszírozza a támogatható költségnél nagyobb összegű
fejlesztést.
A pályázati adatlapon és annak mellékleteiben a teljes beruházás műszaki tartalmát és
költségét (elszámolható és nem elszámolható költség összege) be kell, mutatni. A pályázati
adatlapban külön táblázatban ismertetni kell, a maximálisan támogatható költség (10 millió
forint) keretében megvalósítandó műszaki tartalmat és az elszámolható egységárakat.
Az MLSZ intézkedést tesz annak érdekében, hogy az adótámogatást biztosító cég a
támogatást 2014. június 30-ig folyósítsa a jogosult (támogatásban részesített pályázó) részére,
amennyiben el lett fogadva/bírálva a teljes sportfejlesztési programjuk és az igazolási
kérelmüket benyújtották, majd a támogatási igazolást kiadta az MLSZ, és az MLSZ az egyéb
szükséges adminisztratív előírásokat teljesítette.
A pályázónak az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesítenie kell:
• A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében, felnőtt férfi nagypályás
bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki besorolása legfeljebb a
megyei/budapesti I. osztály. a 2013/14 versenyévadban.
• Valamilyen jogcím alapján a fejlesztést célzó sportlétesítményhez tartozó nagyméretű
élőfüves vagy műfüves sportpálya – és a hozzá kapcsolódó egyéb kiszolgáló
létesítmények – használatára legalább a 2012/2013-as versenyév óta folyamatosan
jogosultak (ennek ellenőrzését a megyei/budapesti igazgatóság a rendelkezésére álló
nevezési dokumentációk alapján végzi el).
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•
•

A sportszervezet az MLSZ által szervezett és a megyei igazgatóságok által
lebonyolított bajnokságok bármely osztályából vagy korosztályából nem lépett vissza/
nem zárták ki a 2013/2014.-es versenyévadban.
Nem áll támogatásból kizárás hatálya alatt.

Egyéb feltételek:
• A sporttelep bármilyen tulajdonú lehet, de az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak
hozzájáruló nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a pályázó az ingatlant a felújítás
megvalósulásától számított 5 éven keresztül a jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a tao-szabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja.
• 5 millió forintot meghaladó építési engedély köteles tevékenység esetén a fejlesztéssel
érintett ingatlan tulajdonosának(sainak) hozzá kell járulnia(uk) az ingatlanon a Magyar
Állam javára történő 5 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez az igénybe vett támogatás
mértékéig, és a pályázónak vállalnia a bejegyzéshez kapcsolódó költségek
megfizetését (a nyilatkozat sablonját az adatlap kitöltését szolgáló felületen a pályázó
letöltheti).
Az előminősítési pályázat keretében kizárólag tárgyi eszköz beruházás, felújítás
jogcímhez kapcsolódó beruházás megvalósítására lehet támogatást igényelni.
Jelen pályázat a felsoroltakon kívül egyéb eszköz beszerzését nem támogatja.
A konkrét fejlesztési tevékenységek, fejlesztések kizárólag az alábbi kategóriákban
valósíthatóak meg.

Prioritási kategória

Konkrét tevékenység
külső kerítés
korlátok
játékos kijárat

Biztonsági beruházás

kapu beszerzése
szögletzászló beszerzése
cserepad beszerzése
labdafogó háló
öltöző-felújítás
lelátó építés (max.: 300 fő)
számítástechnikai eszközök fejlesztése
kijelző beszerzése
hangosítás fejlesztése
világítás fejlesztése

Funkcionalitás (pályaberendezések és
kiszolgáló létesítmények fejlesztése)

talajcsere/pályafelújítás
öntözőberendezés létesítése
pályakarbantartó gépek, kiegészítők

Játéktér (pályafelújítás és gépek)
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A fejlesztési tevékenységek a sporttelepen megtalálható alábbi létesítményekhez
kapcsolódhatnak:
• Kisméretű / Nagyméretű füves pálya,
• Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya,
• Félpálya / műfüves félpálya
• Öltöző
Biztonsági beruházások konkrét tevékenységei elsősorban a centerpályára és a kiszolgáló
létesítményeire vonatkozhatnak.
A pályázat egyfordulós eljárású. A határidőre benyújtott és formailag megfelelt
pályázatok értékelése egyszerre történik. Kizárólag a formailag megfelelt pályázatok
részesülhetnek támogatásban.
A pályázati adatlapot és a mellékleteit 2014. január 9-től kezdve, 2014. február 14-ig az
MLSZ tao elektronikus kitöltő rendszerben kell benyújtani.
A Gyomaendrődi Futball Club az alábbi kéréssel fordul a Polgármester úrhoz, ill. a
Képviselő Testülethez:
A fenti pályázat támogatási összegét szeretnénk maximálisan kihasználni, hogy a
mellékletben szereplő beruházásokat az Önkormányzat tulajdonában, de a sportegyesület
használatában lévő sporttelepeken megvalósíthassuk.
Ahhoz, hogy a maximális 10 millió forintos beruházás megvalósuljon, kérjük a Képviselő
Testületet a 3 millió forintos önrészt biztosítsa a labdarúgó sportegyesület számára, hogy a
pályázatot 2014. február 14. határidőre benyújthassa.
Bízunk kedvező elbírálásukban.

Gyomaendrőd, 2014. január 9.

Vass Ignác
Gyomaendrődi FC elnök
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Az MLSZ által meghirdetett labdarúgó‐létesítmények
felújítását támogató pályázatban megvalósításra kerülő
tervezett beruházások ‐ Gyomaendrődi FC
Erzsébet liget ‐ Népliget úti sporttelepek

Futball kapu (7,32 x 2,44) ‐ Erzsébet liget
Futball kapu (7,32 x 2,44) ‐ Népliget út
Cserepad ‐ Erzsébet liget
Labdafogó háló ‐ Erzsébet liget
Labdafogó háló ‐ Népliget út
Hangosítás fejlesztése ‐ Népliget út
Világítás fejlesztése ‐ Népliget út
Pályaelválasztó korlát ‐ Erzsébet liget
Pályaelválasztó korlát ‐ Népliget út
Öntözőberendezés (kocsi, önjáró, dob)
Fűnyíró traktor
Öltőző felújítás ‐ Népliget út

1
2
2
1
1
1
1
250
250
2
1
1

garn.
garn.
db
garn.
garn.
garn.
db
m
m
db
db
db

350 000
350 000
300 000
500 000
500 000
300 000
1 000 000
2 000
2 000
500 000
1 000 000
3 050 000

Összesen:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

350 000
700 000
600 000
500 000
500 000
300 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
3 050 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

10 000 000

Ft

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)

Alulírott Várfi András kijelentem, hogy a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatalának
Gyomaendrődi Kirendeltségén 1099 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. címen található ingatlan, valamint a Szarvasi Járási Hivatal Járási
Földhivatalának Gyomaendrődi Kirendeltségén 6239 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 1. címen található ingatlan az általam képviselt 1/1 arányú
tulajdonát képezi.

Az általam képviselt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Gyomaendrődi FC a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási
program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett
ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrődi FC a
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba:
MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam
javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a
(PÁLYÁZÓ)-val együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem
és a rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
akadályozná a Gyomaendrődi FC-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a
felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Gyomaendrőd
Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.

Kelt: Gyomaendrőd, 2014. ……………………….

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

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Várépítő pályázat benyújtása

Készítette:
Előterjesztő:

Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. év végén megjelent a Várépítő Pályázat 2013-2014, Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek
beruházásaihoz c. pályázati felhívás.
A pályázatban gyermekintézmény kategóriában olyan, 2014-ben felújítási munkálatokat tervező, Magyarországon
működő oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, alapítványok, szervezetek pályázhatnak,
amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével,
gyógyításával, rehabilitációjával.
A gyermekintézmények által pályázható termékek értéke összesen 7.606.000 Ft+Áfa, ahol a termékeket lehet
közvetlenül igényelni, támogatásként elnyerni. A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem válthatóak
át. Az elnyert termékek elszállításáról, továbbá azok szakszerű beépítéséről/felhasználásáról a pályázónak kell
gondoskodnia, az ezek kapcsán felmerülő költségek rendelkezésre állását biztosítani szükséges.
Áttekintve a pályázati lehetőséget és a felajánlott termékek listáját, célszerű pályázatot előkészíteni a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Kollégium tornaterméhez tartozó fiú és leány öltözők fém ajtóinak cseréje és az ajtócsere
nyomán a falazat helyreállítása érdekében (2 db Hörmann beltéri ajtó és Revco beltéri falfesték igénylése).
A bontási és beépítési munkálatok során jelentkező költségek tekintetében árajánlatot kértünk a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-től. Az ajánlat szerint a munkálatok elvégzésének költsége összesen 125.054 Ft. Ez magában foglalja a
kettő db fém nyílászáró szerkezet bontását, kettő db műanyag nyílászáró szakszerű beépítését, valamint a vakolatok
pótlását az ajtó körül, illetve a diszperziós festékkel történő falfestést.
Az elkészített pályázatokat 2014. február 26-án lehet legkésőbb postára adni, előtte szükséges online felületen
elkészíteni és benyújtani az adatlapot. A beérkezett pályázatokat 2014. április 30-ig bírálják el, az eredményről az
értesítés várhatóan 2014. május 30-ig megérkezik. A díjátadó tervezett időpontja 2014. május 30. Az elnyert
anyagokat legkésőbb 2014. december 12-ig el kell szállítani, azok felhasználásával 2015. december 31-ig kell
elszámolni.
A pályázathoz fenntartói nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatban az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az
intézmény az átadásra került termékeket nem a pályázatnak megfelelően használta fel, annak ellenértékét számla
ellenében a felajánló cégnek megtéríti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.
Döntési javaslat

"Várépítő pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, hogy pályázatot nyújtson be a Várépítő Pályázat
2013-2014 c. pályázati kiírás alapján a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium tornaterméhez tartozó fiú
és leány öltözők fém ajtóinak cseréje és az ajtócsere nyomán a falazat helyreállítása érdekében.
Termékek elnyerése esetén azok szakszerű beépítésének/felhasználásának költségét, 125.054 Ft-ot Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetési rendeletébe építse be.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

„Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének
biztosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megkereséssel élt felénk, a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 számú,
„Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című pályázat utófinanszírozott támogatási
összegének biztosítása tárgyalása és elfogadása kapcsán.
A pályázat tartalmáról röviden:
A fő cél az ifjúsági korosztályok (12-29 éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének
fejlesztése volt. A korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, életpálya-tervezésük
és -vezetésük tudatosságának fejlesztése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük
fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése az egyéni és/vagy közösségi
kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív programok biztosításával, továbbá az e
tevékenységeket hosszútávon megvalósítani képes szolgáltatások, intézmények fejlesztésével. További cél volt,
hogy a fiatal korosztályok váljanak képessé egy produktív életstílus megvalósítására oly módon, hogy
egészségtudatosságuk, személyes életük, társas és társadalmi kapcsolataik, környezetük feletti kontroll képességük
javulásával a pszichoaktív szerhasználat nem lesz számukra vonzó alternatíva. (A pályázat megvalósításáról
bővebben a http://koroshumszolg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28 linken érhető
el, javasolt böngésző: G.Chrome.)
A pályázat szakmai megvalósítója a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata.
A pályázat ideje 2012. február 1- 2014. január 31. A pályázat a záró stádiumba érkezett, ehhez szükséges a döntési
javaslat elfogadása. Az előterjesztés mellékletében található a Körös-szögi Kistérség T.T. határozata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására valamint a döntés meghozatalára!
Döntési javaslat

"„Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz.
pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bocsássa rendelkezésre a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulásnak a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 számú, „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és
Közösségi Színtér” című pályázat utófinanszírozott támogatási összegét Gyomaendrőd vonatkozásában 35.601,- Ft
értékben azzal, hogy a Társulás a záró kifizetés összegének elkülönített pályázati bankszámlára érkeztét követően
haladéktalanul gondoskodik annak visszafizetéséről a pályázatban részt vevő települések részére.
A költség mint megelőlegezés a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerül, de ez még ebben az évben
meg is térül az Önkormányzat részére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 30.
Felelős: Várfi András
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Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról
Hunya Péter

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programjairól
kívánunk beszámolni.
A részletes beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
Döntési javaslat

"2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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BESZÁMOLÓ
a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

Közfoglalkoztatás
Gyomaendrődön 2013-ban 5 programmal vette kezdetét a Startmunka
mintaprogram, melynek megvalósulása során 295 fő álláskereső folyamatos
foglalkozatására nyílt lehetőség.
A közmunka iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása,
adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése. Mind az 5
programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás megtörtént, melyek
benyújtásra kerültek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségére, minden hónap 15. napjáig.
A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára havi kifizetési rendszer
keretébe kapták, az eddigi heti kifizetéshez képest. Az új kifizetési rendszer ellenére a
közfoglalkoztatottak komolyabb fennakadások nélkül hozzájutottak munkabérükhöz.
2013-as közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemel célcsoport elsősorban
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban
nem részesülők valamint regisztrált együttműködő munkanélküliek. A
közfoglalkoztatási rendszerben megvalósuló mintaprogramok keretében számos
fontos közfeladatot látnak el. Utak, épületek és vízelvezető rendszerek
karbantartásától az illegális hulladéklerakók felszámolásánál át a mezőgazdasági
tevékenységig.
A 2013. évi startmunka programban a hagyományos közmunka mellett megjelent az
úgynevezett valódi értéktöbbletet teremtő munka bevezetése, mint Téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás keretében megvalósuló varroda, betonelem gyártás
és kerítéselem gyártás.
Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma
Belvízelvezetés – 85fő
Mezőgazdasági földutak karbantartása – 50fő
Illegális hulladéklerakók felszámolása – 20fő
Mezőgazdaság – 83fő
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – 57fő
Belvízelvezetés programelem bemutatása
A program 2013.03.01.-én kezdődött és 2013.11.30.-ig tartott. Belvíz programban
dolgozók vízelvezető rendszerek, átereszek, csapadék elvezető rendszerek
karbantartását, tisztántartását végezték.
Munkálatokat 85fő közfoglalkoztatott látja el, napi 8 órában, az alábbi
munkakörökben:
A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott.

A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, speciális védőfelszerelést mindösszesen 961.282 forint értékben.
A program ideje alatt 44fővel bontottunk szezerződést közös megegyezés által,
munkáltató valamint munkavállaló azonnali hatályú felmondásával. A megszűnt
dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Gyomaendrődi
Kirendeltsége
közreműködésével.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
85 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 67.267.962 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 14.948.436 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül a Belvízelvezetés programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
8.312.400 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 4.736.900
forint előleg került átutalásra. A beruházási és dologi költségekre fordítható előleggel
2013.05.15.-ig az aktuális havi elszámolással egyidejűleg elszámoltunk.
Kis értékű tárgyi eszközök 1.332.114 forint értékben kerültek beszerzésre. Az alábbi
nagy értékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 2.818.800 forint összegben:
• Cadoppi CA200 szívóág
• Inverteres hegesztő
• Toyota Dyna haszongépjármű
Beruházási és dologi eszközök 2.679.111 forintért kerültek beszerzésre.
Egyéb projektben felmerült költségek –géppark karbantartás,javítás 208.180 forint
értékben számoltunk el.

A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a
kérelemben előzetesen megadott értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az
adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek, valamint vannak olyan tételek,
amelyek elköltésére nem került sor. Ezen pénzeket hasznosabb tételekre költöttük el.
2013-ban végrehajtott feladatok
A munkálatok endrődi valamint gyomai brigádokra osztva lettek elvégezve. Az alábbi
területeken:
1. Hantoskerti szivornya befolyó csatorna bővítés
2. Ságvári záportározó szivattyúzás

3. Sugár utca csat. takarítás
4. Fűzfás zugi befolyó csatorna kidőlt fa eltávolítása
5. Áchim-Pósa L. Kőrösi Cs. csatornatakarítás
6. Hálmán Kató, csatorna takarítás
7. Vörösmarty út csatorna takarítás
8. Kis Bálint út csatorna takarítás
9. Kálvin utca csatorna takarítás
10. Csókási településrész csatorna takarítás
11. Kondorosi út vége csatorna takarítás
12. Apponyi utca csatorna takarítás
13. Selyem út csatorna tisztítás
14. Endrődi utca áteresz tisztítás
15. Hősök tere csatorna tisztítás
16. Fő út csatorna tisztítás
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen kb.:
180.557 m2 csatornát tisztítottak meg.

Mezőgazdasági földút programelem bemutatása
2013.03.01.-től 50 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a mezőgazdasági
földutak karbantartása keretében.
Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte; padka rendbetétele, út fölé hajló
ágak, gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágása valamint a közlekedési
űrszelvény szabaddá tétele.
A kiválasztott földutak karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 50fő
közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg. Amelyből 45 fő segédmunkás
2fő adminisztrátor és 3fő brigádvezető látja el a mindennapi feladatokat 8 órában. Az
eltelt időszakban 18 fő alkalmazása szűnt meg közös megegyezéssel, munkáltató
vagy munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben
maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltsége közreműködésével.
2013-ban a mezőgazdasági földút projektben a dolgozók által mintegy 39.438 m2
földút rendbetétele valósult meg.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, speciális védőfelszerelést mindösszesen 477.337 forint értékben.
2013-ban végrehajtott feladatok
A munkálatok 3brigádra osztva lettek elvégezve. Az alábbi területeken:
1. Bánomkerti gödör nádvágás, nád elégetése
2. Gárdonyi utca és a Rózsa F. utca kereszteződésében lévő gödör cserjézése,
nádvágás, nád elégetése

3. Rév zugi illegális lerakó felszámolása, a szarvasvégi temető mögötti
önkormányzati terület rendezése, cserjézése, gaz lekaszálása, szemét
összeszedése, elszállítása
4. Fűzfás zugi befolyó csatorna kidőlt fa eltávolítása
5. Ridegvárosi játszótér nádvágás, nád elégetése
6. Dan zugi földutak gréderezése
7. Polányi utca melletti csat. nádvágás, nád elégetése
8. Német zugi sor törmelék elegyengetés
9. Vadász utca földút elegyengetése
10. Torzsásban lévő facsemeték kiszedése, és a hivatalban történő elvermelése
11. Décsi utca végi kilátó lekaszálása, fűmagveté
12. Magtárlaposi tér (az épületek között)-fűnyírás
13. Magtárlaposi önkormányzati ingatlan-fűnyírás
14. Guttenberg utca széle- kaszálás
15. Besenyszegi játszótér-fűnyírás
16. Besenyszegi park-és tó-fűnyírás, kaszálás
17. Besenyszegi kisgát-kaszálás
18. Mezőberényi út széle kaszálás, fűnyírás
19. Erzsébet liget kaszálás
20. Hantoskerti-holtág nádvágás
21. Csókási lejáró fűnyírás
22. Ipartelepi út széle kaszálás
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen már
említett 39.438 m2 területet tisztítottak meg. A zöldhulladék elszállítása a
Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral valamint Dyna haszongépjárművel
történt.
A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a programelemekben
dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni védekezéssel.
Mezőgazdasági földút karbantartás pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
50 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 52.304.484 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 8.717.414 forint előleg került átutalásra. A
Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül a Mezőgazdasági földút karbantartás programelem támogatása
iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és
kiadásaihoz 1.567.900 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből
1.096.100 forint előleg került átutalásra.

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének
elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került
maradéktalanul elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követően a fennmaradó 30
százalék került kiutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 873.563 forint értékben kerültek beszerzésre. Beruházási és
dologi eszközök lettek beszerezve 116.959 forint összegben.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében
módosító kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére.
A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a
kérelemben előzetesen megadott értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az
adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek, valamint vannak olyan tételek,
amelyek elköltésére nem fog sor kerülni, azon pénzeket hasznosabban költöttük el.

Illegális hulladéklerakók felszámolása program bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Startmunka
mintaprogram Illegális hulladéklerakók felszámolása alprojekt megvalósítására.
2013.03.01.-től 20 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a illegális
hulladéklerakók felszámolása keretében. A programelemben dolgozók Gyomaendrőd
város kül- és belterületén eldobott, otthagyott, kitett hulladékok felszámolását
végezték napi 8 órában. Összesen 20 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása
valósult meg, amelyből 18 fő segédmunkás 2 fő brigádvezető. Az eltelt időszakban 4
fő alkalmazása szűnt meg közös megegyezéssel, munkáltató vagy munkavállaló
felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége közreműködésével.
2013-ban az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben a dolgozók által
mintegy 1297 zsák hulladék került felszámolásra.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
bakancsot, speciális védőfelszerelést mindösszesen 176.861 forint értékben.
2013-ban végrehajtott feladatok
Program időszak alatt a település frekventáltabb helyein (Szabadság tér, Kner tér,
Hősök tere, Fő út, Selyem út, Bajcsi-Zs. út, MÁV állomás, Kossuth tér, Szarvasi és
Kondorosi utak…) folyamatosan szedték a hulladékokat közfoglalkoztatottaink.
1. Állomás melletti temető szemétszedés, szemét elszállítása
2. Bessenyei utca végi kiserdő szemétszedés, szemét elszállítása
3. Hősök út végi lerakó szemétszedés, szemét elszállítása
4. Népliget szemétszedés

5. Erzsébet liget szemétszedés
6. Selyem út 124. szemétszedés
7. Ifjúsági Ltp. szemétszedés
8. Október 6 Ltp. szemétszedés
9. Bicikli út, Fő út szemétszedés
10. Besenyszegi játszótér szemétszedés
11. Vásártiri Ltp. szemétszedés
12. Kner tér szemétszedés
13. Ártér
14. Vitéz dűlő
15. Torzsás zug és környéke
16. Soczó zug
17. Bónom zug
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen már
említett 1297 szák hulladékot számoltak fel. Az illegális hulladék elszállítása az
Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral valamint Dyna haszongépjárművel
történt. A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a
programelemekben dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni
védekezéssel.
Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 20.771.976 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 3.461.996 forint előleg került átutalásra. A
Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem támogatása
iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és
kiadásaihoz 1.752.400 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből
898.400 forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 564.104 forint értékben kerültek beszerzésre.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 312.000 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – hulladék elszállítás, hulladékártalmatlanítás
699.435 forint értékben kerültek.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító
kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltség részére.

Az illegális hulladéklerakó felszámolása programelem keretében 898.400 Ft előleget
igényeltünk meg első részletben, mely felhasználásának határideje 2013. május 15. A
programelem keretében ezen időpontig 779.407 Ft-ot fektettünk be. Munkaruhára
177.000 Ft volt tervezve, ebből 176.861 Ft-ért meg tudtuk vásárolni, így
megtakarítottunk139 Ft-ot. Kis értékű tárgyi eszközökre 563.400 Ft volt tervezve,
amiből 18.854 Ft-ot spóroltunk meg.
Március és április hónapban nem történt meg az összegyűjtött hulladék elszállítása és
ártalmatlanítása, ezt május és június hónapban megvalósítottuk és további
hulladékzsák és gázolaj beszerzésére is sor került.

Mezőgazdaság programelem bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 2013. évi a startmunka
mintaprogram Mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a
2013. február 27.-én kelt 4145-2/2013-0407 ügyiratszámú hatósági szerződés
rögzítette.
A 2013. március 1.-től 83 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági
startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és
kötelezettség megvalósulásra került. A program működésének 10 hónapja alatt 83 fő
dolgozott, melyből ez időszak alatt 10fő munkavállaló szűnt meg közös
megegyezéssel, munkavállaló vagy munkáltató felmondásával. A megszűnt dolgozók
pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Gyomaendrődi
Kirendeltsége
közreműködésével. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak
védőeszközöket, gumicsizmát, bakancsot mindösszesen 805.507 forint értékben.
Munkálatokat napi 8 órában látják el, az alábbi munkakörökben:
Munkakör megnevezése
Segédmunkás
Adminisztrátor
Szakmunkát igénylő brigádvezető
Szakmunkát nem igénylő brigádvezető

Létszám (fő)
75
3
2
3

Mezőgazdaság programelem keretén belül 4 brigádra lettek osztva dolgozóink.
• Állattenyésztés és -tartás
2012 márciusa óra működő programunk. Az állattartó telepünkön 18fő végzi
mindennapi feladatát, ahol 130 jerke, 5 kos és 350 tyúk, csirke található. A tyúkok
átlagosan napi 100-150 db tojást tojtak. A nyári időszak folyamán háromszor volt
keltetés. 2014. januárjában kezdődik meg az anyaállomány ellése.

• Fóliás növénytermesztés
Népliget 2. alatt 19 közfoglalkoztatott dolgozik napi 8 órában. A megtermelt
zöldségeket a helyi központi konyhába szállítják, majd felhasználják
közétkeztetéshez. A dolgozók Háztáji növénytermesztés és tartósítás tanfolyam
során az általuk megtermelt zöldségek tartósítását és savanyítását is végzik.
• Homoktövis-szántóföldi növénytermesztés
A brigádban 46 fő közfoglalkoztatott dolgozik. Homoktövis ültetvényünk fél
hektáron terül el Gyomaendrőd város külterületén a Bónom-zugba, valamint a
város területén található parkok, virágos ültetvények, ligetek, terek területét
ápolják, gondozzák. Mint például: Szabadság tér, Erzsébet liget, Polgármesteri
Hivatal környéke, Kner tér, Népliget.
Tanfolyamaink
A Mezőgazdasági projektbe bevont álláskeresők részére tanfolyamok indultak.
Növény tanfolyam, Háztáji növénytermesztés és tartósítás 2012.11.20.-2013.11.28.-ig
tartott.
Állat tanfolyam, Háztáji állattartás 2013.10.15.-2013.06.28.-val fejeződött be.
Új növény tanfolyamunk a Háztáji növénytermesztés és tartósítás 2013.04.29.-2014
májusáig fog lezajlani.
A tanfolyamok során elsajátították az állattartás, növénytermesztés valamint tartósítás
rejtélyeit. Ezen tárgykörökben elméleti és gyakorlati képzésre nyílt lehetőség. A
tanfolyamok ideje alatt a közfoglalkoztatottak rendben megjelentek, későbbi
munkájuk során használható ismeretekhez és képességekhez jutottak.
Mezőgazdasági programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
83 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 87.372.900 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 14.562.150 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Mezőgazdasági programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
20.216.800 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 7.714.650
forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 1.568.624 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 4.233.398 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 11.492.089 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – vetés szolgáltatás, állatok egészségügyi

költségei, betakarítás, szántás,permetezés… 6.943.523 forint értékbe kerültek.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító
kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltség részére. A meghiúsulások és a fenti dologi költségek
értékét betonoszlop, kerítésfonat, vezérdrót és spannoló (ezen tételekkel gyümölcsös
telepítésre alkalmas területeket kerítünk le), beruházási- és dologi költségek esetében
műtrágya beszerzésére fordítottuk. A gyümölcsfa oltványokat a tervezettnél
lényegesen olcsóbban sikerült beszerezni, ezért az eredeti 350 db gyümölcsfa helyett,
ugyanazon támogatás mellett 700 db tudunk vásárolni. Szeptemberben további 60 ha
szántóföld bérlete járt le és került vissza Önkormányzatunkhoz, így közel 100 ha
területen gazdálkodunk.
A juhszálláson (elektromos hálózat hiányában) sok petróleum és elem fogyott, ezekre
is támogatást kértünk, valamint PP zsákokat (termények bezsákolására) és fekete
takarófóliát vásároltunk (munkagépek, betonelemek stb letakarására).
Egyéb dologi kiadásoknál a szociális épület steril szoba - szolgáltatás
helyett
azonos értékben Kazán III. ütem következne (szigetelőanyagokkal a csőrendszert
leburkolni, fagyállóval való feltöltés, próbafűtés, ezzel megalapozva a téli, kora tavaszi
üzemeltetést).
A föld művelése során 3.287.293 forint ráfordításunk keletkezett. A betakarításból
4.139.820 forint bevételre tettünk szert. Így 852.527 forint hasznot könyvelhetünk el.
Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a ráfordítások illetve bevételek tételeit:

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Őszi búza
Műtrágya
Vetés
Totál gyomirtás
Vetőmag
Talajlazítás
Gyomfésű
Műtrágya szórás
Permetezés
Ammónium ni.
Növény védőszer
Betakarítás
Beszállítás
Tisztítás
tarlóhántás
komplett szaktan

Terület
13 ha

2x

Ráfordítás/ha
Br
580 000 Ft
134 937 Ft
148 590 Ft
398 272 Ft
333 375 Ft
55 562 Ft
63 500 Ft
127 000 Ft
304 800 Ft
118 900 Ft
317 500 Ft
99 949 Ft
179 908 Ft
127 000 Ft
298 000 Ft
3 287 293 Ft

Termesztett növénykultúra
Őszi búza

262 983 Ft

Bevétel
Terület
12,5 ha

Területalapú
támogatás
Viharkár
Termény értékesítés

828 000 Ft
303 750 Ft
77130 39
Előirány 50000

3 008 070 Ft

4 139 820 Ft
Haszon:

852 527 Ft

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Kukorica
Műtrágya
Vetés
Vetőmag
Talajelőkészítés
Hengerezés
Műtrágya szórás
Permetezés
Ammónium ni.
Növvédőszer
kultivátor
betakarítás
komplett szaktan

Terület
5 ha
332 988 Ft
50 800 Ft
377 241 Ft
219 075 Ft
25 400 Ft
25 400 Ft
50 800 Ft
121 920 Ft
47 600 Ft
47 625 Ft
127 000 Ft
119 000 Ft

2x

1 544 849 Ft

Termesztett növénykultúra
Kukorica

308 970 Ft

Bevétel
Terület
5 ha

Területalapú
támogatás
Terményértékesítés

336 q

Értékesítés:
Raktározva

300 4050
36 4050

345 000 Ft

1215000
145800

1 705 800 Ft
Haszon:

160 951 Ft

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Napraforgó

Terüle
t
6 ha

Műtrágya
Vetés
Gombaölő
Vetőmag
Talajlazítás
Hengerezés
Műtrágya szórás
Permetezés
Növvédőszer
rovarölő mavrik
Gombaölő mirage
liquibór
kultivátorozás
Permetezés
betakarítás
komplett szaktan

359 348 Ft
60 960 Ft
100 813 Ft
266 771 Ft
262 890 Ft
30 480 Ft
30 480 Ft
1
x

626 745

30 480 Ft
57 000 Ft
21 210 Ft
51 330 Ft
19 050 Ft
57 150 Ft

2
x

53 340 Ft
152 400 Ft
143 000 Ft
1 696 702 Ft

Termesztett növénykultúra
Napraforgó
Területalapú
támogatás
Viharkár
Terményértékesítés

870 000 Ft

565 567 Ft

Bevétel
Terület
6
ha

414 000 Ft
388 800 Ft
180,5
180

q
9100

1 638 000 Ft

2 440 800 Ft
Haszon
:

744 098 Ft

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Startmunka
mintaprogram Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás alprojekt
megvalósítására. 2013.03.01.-től 57 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a
Startmunka mintaprogram keretében.
A 2013. március 1.-től 57 fő álláskereső bevonásával működő téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt
valamennyi elképzelés és kötelezettség megvalósulásra került. A program
működésének 10 hónapja alatt 57 fő dolgozott, melyből ez időszak alatt 15fő
munkavállaló szűnt meg közös megegyezéssel, munkavállaló vagy munkáltató
felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége közreműködésével.
Összesen 50fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg, az alábbi
munkakörökben, napi 8 órában.
Munkakör megnevezése
Létszám (fő)
Segédmunkás
50
Gépkezelő
1
Adminisztrátor
1
Szakmunkát nem igénylő brigádvezető
1
Szakmunkát igénylő brigádvezető
2
Portás, telepőr, egyszerű őr
2
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem keretén belül 3 brigádra
lettek osztva dolgozóink.
• Varroda
Gyomaendrőd Város Önkormányzata épületének tetőterében találhatjuk meg
varrónőinket. 11 varrónő szab, varr, vasal napi 8 órában. A varroda dolgozói
szabás mintát készítenek, szabás minta anyagára rajzolnak, szabás mintát vágnak
ki, munkás öltönyöket, női munkaköpenyeket, simléderes sapkákat, nyári
kalapokat, asztalterítőket, lepedőket készítenek.
Megrendelői kérésre az alábbi termékeket szabták, varrták varrónőink:
1. Tűzoltóknak kabát nadrágvarrás 20db
2. Tűoltó napra, gyermekeknek kabát, nadrágvarrás
3. Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. Számára, munkaköpeny
varrása 22db
4. Hunya, Polgármesteri Hivatal részére varrtak kantáros nadrágot kabáttal
23db-ot, 8db kertésznadrágot kabáttal, 8db bélelt kabátot, 10db
konyharuhát.

5. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-nek 100db nemzeti színű zászlót
készítettek
6. Gondozási központnak 34db munkaköpenyt, 2db férfi munkásköpenyt,
200db lepedőt és 5pár konyhai kesztyűt varrtak.
7. 650db mellényt, 650db szélfogót, 500db kihúzófül, 290db rögzítő fül és
27000db alapanyagot szegtek be.
8. megrendelésére 30db derékpántos nadrágot térdvédővel készítettek el.
9. 41db esőkabátot is legyártásra került
10. Kis Bálint Általános Iskolába 60db kéztörlőt, 40db konyharuhát varrtak.
11. Selyem úti óvodába 100db hóember alapanyagot szabtak ki.
12. A helyi könyvtárba, a hivatal irodáiba függönyt varrtak.
Ezen megrendeléseken kívül egyre több és több megkeresés érkezik irodánkba.
• Betonelemgyártás
A brigádban 14 fő dolgozik. A betonelemgyártó gépet (BS1000DS
betonelemgyártó gép, bruttó 1.750.000 forint) június első hetében tudtuk
beszerezni. Ez után tudták elkezdeni dolgozóink a térkövek, csatornafedlapok
valamint szegélykövek gyártását. Telephelyük a Körösladányi úton, a MAVAD
területén található. A betonelemgyártó gép megérkezése előtt számos betonozási
munkálatokat végeztek a város területén.
1. Korányi utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
2. Árpád utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
3. Hősök utcán a vállalkozók házával szemben parkoló létesítése
(tükörkészítés, törmelék feltöltés)
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata területén található garázsbejáró
kiépítése
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat épülete előtti mozgássérült feljáró
kiépítése
6. Ifjúsági ltp. szegélykő, térkő lerakás
7. Sallai úti iskola szegélykő, térkő lerakás
8. Hősök tere szegélykirakás
9. 300m2 térkő készítés
10. Polányi utcai járdalapok megemelése
• Kerítéselem gyártás
A Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelemen belül a
kerítéselem gyártásban 32 fő közfoglalkoztatott dolgozik. Elsősorban a város belés külterületén cserjéztek, kaszáltak, villáztak. Év végén beszerzésre került
alapanyagokból 400 m kerítés elkészítésére került sor a gyümölcsöskertben.
Kerítés elkészítés előtt számos területet tisztítottak meg a közfoglalkoztatottak.
1. Gyomai sportpálya szélének ki cserjézése

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

Kürt utca 15. sz. cserjézés
Elkerülő út melletti területrendezés kaszálás, cserjézés, damilozás
Rév zug katolikus temető környéke cserjézés, kaszálás
Torzsási kisgát teteje cserjézés, kaszálás
Endrődi temető kaszálás, cserjézés
Erzsébet liget aszfaltos pálya, cserjézés, levéltakarítás, drótbontás, oszlopok
kiásása, elszállítása
8. Dobó utca padfelújítás cserjézés, kaszálás
9. Fő út elkerülő szakasza, területrendezés, cserjézés, kaszálás, szemétszedés
10. Rév-zugi szivattyútelep rézsűkaszálás, cserjézés

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
57 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 60.721.128 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 10.120.188 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem
támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi
költségeihez és kiadásaihoz 13.874.200 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ.
Ezen összegből 7.790.200 forint előleg került átutalásra.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, munkaruhát mindösszesen 490.505 forint értékben.
Kis értékű tárgyi eszközök 415.968 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 14.864.175 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 6.838.435 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – varrógépek javítása,karbantartása 270.000
forint értékbe kerültek.
A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének
elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka nem
került maradéktalanul elszámolásra. Ezért módosító kérelmet nyújtottunk be a
Munkaügyi Központ felé, melyet jóvá is hagytak. Az elszámolás elfogadását követően
a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra. A második részlet elszámolásakor ismét
módosító kérelem benyújtására volt szükségünk, amit jóváhagyott a Munkaügyi
Központ.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkozatás programelem keretében 7.790.200 Ft
előleget igényeltünk meg, mely felhasználásának határideje 2013. május 15. Ezen
határidőig 1.167.355,- Ft-ot használtunk fel, így 6.622.846 Ft előleggel nem tudunk

határidő elszámolni. Július első hetében megérkezett betonelemgyártó gép és
sablonok átvétele, valamint a vételár teljes összegének kifizetése megtörtént.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség és a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2013. február 28.-án kelt 4145-2/2013-0407 számú hatósági
szerződése alapján támogatást nyert a kistérségi startmunka mintaprogram
Mezőgazdasági és Téli és egyéb értékteremtő programelemek megvalósítására.
Fent leírtak alapján a Gyomaendrőd Város önkormányzat által szervezett Teli és
egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás mintaprogramnak minden esélye megvan,
hogy hosszú távon munkát biztosítson az elsődleges munkapiacról kiesők számára.
Ennek első állomása, hogy a 2014. évi szervezett Teli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás nem csak folytatását jelenti a mögöttünk hagyott évnek, hanem
kibővült tevékenységgel újabb lépés lehet az önfenntartó szociális szövetkezet
létrejötte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és
elfogadni.

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban megszületett kormányzati döntések alapján visszatér a megyei önkormányzatok fejlesztési, és
forráselosztó szerepe. A bekövetkezett változásoknak és az útügyi biztosi rendszer megszületésének köszönhetően
esély nyílt a 2009-ben megtorpant Gyomaendrőd – Hunya összekötő út, valamint az ezáltal létjogosultságot nyert,
korábban 46-os tehermentesítőként megtervezett út Téglagyári út és Ipari Park közötti szakaszának kiépítésére.
A 2008-2009-ben elkészült engedélyezési dokumentációk a jelenlegi formájukban nem nyújthatók be egy építési
engedélyezési eljárásra, ezért a meglévő tervek felülvizsgálatára árajánlatokat kértünk be a korábbi tervező
partnereinktől.
Árajánlatot a Polaris Duó Bt-től (5630 Békés, Fekete-Körös sor 15.), Raum Építő Kft-től (5700 Gyula, Veres Endre u.
14.) és a korábbi tervek készítőjétől a Körös Road Kft-től (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) kértünk.
Árajánlat kérésünkben megfogalmazott elvárt műszaki tartalom:
Téglagyári út
Gyomaendrőd Katona József utcai vasúti átjárón átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú út Magyar Közút által
preferált műszaki paraméterek szerinti szélesítése Tervezett hossza: 4,9 km.
·
·
·

2*3,00 m forgalmi sáv
25-25 cm burkolt padka
1-1 m füvesített padka

Gyomaendrőd –Hunya összekötő út.
Az összekötő út 0+000 km kezdő szelvénye Gyomaendrőd város külterületén a Katona József utcai vasúti átjárón
átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú úthoz csatlakozik, az 5+918,68 km vég szelvénye Hunya külterületén a
4641-es jelű Mezőberény – szarvasi összekötő út 14+736 km szelvényében lévő háromszög szintbeli csomóponthoz
csatlakozik, teljes hossz: 5918,68 m.
·
·
·

2*3,00 m forgalmi sáv
25-25 cm burkolt padka
1-1 m füvesített padka

Ipari Park – téglagyári út összekötő út
Az összekötő út 0+000 km kezdő szelvénye Gyomaendrőd város külterületén a Katona József utcai vasúti átjárón
átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú külterületi úthoz csatlakozik 0 + 015 km szelvénybe, a végszelvénye a
Sebes György utcai úthoz csatlakozik. Tervezett hossz:1,6 km
·
2*3,00 m forgalmi sáv
·
1,5-1,5 m füvesített padka
Ajánlat kérésünk során megfogalmazott műszaki tartalmat a Magyar Közút Nzrt. állásfoglalása alapján alakítottuk ki,
mivel a tervezett létesítmények forgalomba helyezését követően célszerű az összekötő út átadása a Közút számára.
A beérkezett ajánlatok a következők:

Gyomaendrőd – Hunya
összekötő út
Polaris Duó Bt (5630 Békés, 4.000.000 Ft + Áfa
Fekete-Körös sor 15.)
3.850.000 Ft + Áfa
Raum Építő Kft (5700
Gyula, Veres Endre u. 14.)
3.600.000 Ft + Áfa
Körös Road Kft (5600

4.800.000 Ft + Áfa

Téglagyári út – Ipari Park
Összekötő út
1.600.000 Ft + Áfa

4.200.000 Ft + Áfa

1.500.000 Ft + Áfa

4.000.000 Ft + Áfa

1.000.000 Ft + Áfa

Téglagyári út áttervezése

Tervező
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Békéscsaba, Batthyány u.
4.)

A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Körös Road Kft (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) adta,
mely a három tervdokumentációt bruttó 10.922.000 Ft összegért készíti el.
A beruházás előnyei:
- Kondoros, Kardos, Hunya, Örménykút és Csabacsűd települések hulladékbeszállítási útvonala fordulónként 20 kmrel csökken.
- Csökken a településen áthaladó tranzitforgalom
- Csökken a Kálvin, Lévai és Katona J. utca terhelése, élhetőbbé válnak az utcák
- Az Ipari Park összekötő út terelőútként funkcionálhat az aluljáró lezárása esetén
- Az Ipari Park összekötő út 850 m-rel csökkentené a Szarvasi és Gyomaendrődi hulladékszállító járművek útvonalát
- Jelentősen javulna Gyomaendrőd – Hunya - Kondoros közúti kapcsolata
A beruházás várható eredményei több települést is érint, ezért a megvalósítás érdekében a tervezést és
engedélyeztetést követően megalakítható egy „útépítő önkormányzati társulás”, mely lényegesen nagyobb
esélyekkel nyújthat be pályázatot a megvalósításra.
Az engedélyeztetési eljárás teljes költsége jelenleg nem határozható meg, ezért arra véleményünk szerint egy max.
1 millió forintos keretösszeg elkülönítése elegendő. (földhivatal, talajvédelem, Közlekedési Felügyelőség,
Örökségvédelem, Környezetvédelem, stb.)
Döntési javaslat

"Tervezés és engedélyeztetés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomaendrőd – Hunya összekötőút, a Téglagyári
út és a Téglagyári út – Ipari Park összekötő út engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését, a tervezéshez és
engedélyeztetéshez szükséges bruttó 12.000.000 Ft-ot a 2014 évi költségvetésben biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére

Tárgy:

Belvíz VIII. pótmunka elfogadása

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
A DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú, „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd,
Kamut és Kétsoprony településeken” című projekt megvalósítása során a településeken pótmunka igény merült fel,
Gyomaendrőd tekintetében felmerült pótmunkák rövid bemutatása megtörtént a munkálatokra vonatkozó feltételes
közbeszerzési költségek elfogadása során. A közbeszerzővel a szerződés megkötésre került. A pótmunka igény
benyújtásához és a támogatási szerződés módosításához a pótmunkákra vonatkozó költségek Képviselő-testületi
döntésben történő elfogadása szükséges.
Gyomaendrőd tekintetében az alábbi pótmunka igények kerültek megállapításra:
„1” jelű öblözet
Nagy Sándor utca, Katona József utca:
A nyílt csatorna mellett E.ON-os vezetéktartó oszlopok vannak, melyek miatt oszloponként 2-2 m áteresz beépítése
szükséges.
„2” jelű öblözet
Fazekasi út:
A megépült csatornaszakaszba csatlakozó közúti átereszek végéhez és a csatorna végszelvényébe összesen 5 db
vasbeton támfal kiépítése szükséges.
Akác utca:
A csatorna végszelvényénél 1-1 db vasbeton támfal kiépítése szükséges.
Szabadság utca:
A csatornaszakaszon 2 db tisztítóakna, 4 db új támfal és összesen 13 m új áteresz kerül beépítésre.
„4” jelű öblözet
Bánomkert:
Az anyaggödörben kiépített földmedrű árok PRT mederelemmel történő burkolása szükséges a nádfeltörés
megakadályozása miatt.
„7” jelű öblözet
Fő út:
A Tamási Áron utca és a Bartók Béla utca közötti szakaszon a meglévő, korábban kiépített út alatti átvezetések
bekötése és egy új út melletti folyókarendszer kiépítése szükséges, továbbá a Polányi Máté utca csatlakozásánál 16
m zárt csatornaszakasz kiépítése került megtervezésre.
A tervezett munkálatokra vonatkozó tervdokumentációt véleményezésre megküldtük az engedélyező hatósághoz,
aki írásban nyilatkozta, hogy a munkálatok az eredeti vízjogi létesítési engedély alapján elvégezhető. A megtervezett
pótmunka becsült költsége nettó 9.050.004 Ft, melyre támogatási igény kerül benyújtásra Irányító Hatósághoz.
A pótmunka fordított Áfa hatálya alá tartozik.
A tervezett munkálatok részletes bemutatásául szolgáló műszaki leírás a csatolt mellékletben megtalálható.
A támogatási igény alapján 90 %-os támogatási és 10 %-os saját forrásból tevődhet össze a tervezett beruházás
költségviselése.
A fentiek alapján:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

11.493.505,- Ft
10.344.154,- Ft
1.149.351,- Ft
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A négy településre vonatkozó pótmunka igény összege 44.581.198 Ft.
A Regionális Operatív Program segítségével megvalósuló projektek során előírt tartalom szerint kell Képviselőtestületi döntést hozni, ezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Döntési javaslat

"Pótmunka költségek elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
"1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település együttműködésével a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító
számú "Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken" című
projekt keretén belül pótmunka igényt kíván benyújtani, mely által a projekt összköltsége 414.695.298,- Ft-ra
emelkedik, 373.225.768,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással.
2. A projekt Gyomaendrődön a következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:
lét. jegyzék
Hrsz.
szám
1-6-0 csatorna
1.
2624
2624
2625

tulajdonos

utca

Nagy Sándor utca
Nagy Sándor utca
Katona József utca

Önk.
Önk.
Önk.

2.

2-3-0 csatorna
6158

Fazekasi utca (belterület)

Önk.

3.

2-3-3 csatorna
6158
6178

Fazekasi utca
Akác utca páratlan

Önk.
Önk.

4.

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

5.

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

6.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati)

Önk.

7.

4-5-0 csatorna
2833
3760/1

anyaggödör
Bánomkerti út 9.

Önk.
Dajkó László

8.

7-1-0 csatorna
3408
6888
5873
5738

csatorna
közterület
Fő utca
Pollányi utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
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3. A Gyomaendrődön megvalósuló pótmunka 11.493.505, Ft beruházási összköltségéből Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.344.154,- Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként,
amelyhez 1.149.351,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd
vonatkozásában az alábbi:
Pótmunka összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

11.493.505,- Ft
10.344.154,- Ft
1.149.351,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás összegét Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között elkülöníti."

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kérelem az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói
joga tárgyában
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!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rögzíti, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat köteles gondoskodni az illetékességi területén levő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatinak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
A jogszabály értelmében 2013. január 1. napjától az önkormányzat biztosítja a köznevelési feladatok ellátásához
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.
Ezen feladatokhoz kapcsolódóan a 2012. december 31-én az oktatási intézményeinkben dolgozó technikai állomány
áthelyezésre került az önkormányzathoz, illetve a Képviselő – testület 2012. decemberi döntése értelmében 2013.
február. 11. napjától a Zöldpark Nonprofit Kft. vált a 22 fő technikai dolgozó munkáltatójává, figyelemmel a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérőlszóló 2012.
évi CLXXXVIII. tv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
A munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a Zöldpark Kft. gyakorolja, a feladat ellátásához szükséges anyagok,
eszközök beszerzése pedig az önkormányzati hivatal feladatát képezi.
A 2013-as évben a takarítói és karbantartói feladatok ellátása során jelentős problémák nem merültek fel,
ugyanakkor a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola többször is jelezte az év során, hogy intézményében a
takarítói személyzet sűrűn változik, nincs meg az állandó dolgozói állomány, akivel a gördülékeny feladatellátás
biztosítható lenne.
2013. októberében a Zöldpark Kft. részéről egy megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz, amelyben jelezték felénk
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában munkát végző technikai dolgozó(k) részéről felvetett problémákat.
Ezen problémák lényege, hogy véleményük szerint olyan feladatokat kell ellátniuk intézményvezetői utasításra
(csengetés, kapunyitás), mely nem tartozik munkaköri feladataik közé. Az említett nehézségek megoldásaként a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolába felszerelésre került egy programozható elektromos iskolai csengő,
illetve a Hősök úti épületegységben kialakításra került egy nyomógombos kapunyitó rendszer, melynek segítségével
az épületből is meg lehet oldani az ajtó nyitását.
A felmerült problémák tisztázása érdekében 2013. október 30-án egy egyeztető megbeszélésre került sor, melyen
részt vettek a Zöldpark Kft. képviselői, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselői, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi igazgatója, a Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője
és helyettesei és az oktatási intézményekben foglalkozatott technikai állományból azok, akik jelezték, hogy a plusz
feladatok ellátása miatt nem tudják feladataikat ellátni. Ezen az egyeztetésen tisztázásra kerültek a felvetett
problémák, illetve megállapításra került annak szükségessége, hogy a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában
munkát végző nyugdíjazott munkavállaló helyét ismételten állandó létszámmal kell betölteni. Az egyeztetés
időpontjában ez az álláshely nem volt betöltve. Így a feladatot ellátó tényleges technikai létszám 22 fő lesz.
Az önkormányzat a 22 fő foglalkoztatásához szükséges forrást a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosította,
nem adott utasítást a Zöldpark Kft. részére arra vonatkozóan, hogy a feladatot az engedélyezettnél alacsonyabb
létszámmal lássa el, viszont a 22 főn felüli létszámbővítést nem támogatta.
Az oktatási intézményekben foglalkoztatott technikai létszám az alábbiak szerint alakul:
18 fő munkaszerződéssel rendelkező 8 órás,
2 fő munkaszerződéssel rendelkező 4 órás,
1 fő munkaszerződéssel rendelkező 6 órás,
nyugdíjazott munkavállaló üres álláshelye, melyet egy fő állandó, 8 órában foglalkoztatott munkavállalóval
javasolt betölteni (jelenleg a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozó látja el a feladatot).
A Zöldpark Kft. ügyvezető igazgatója és a megjelent intézményvezető is egyetértett azzal, hogy a munkavállalók a
fent említett létszámmal hatékonyan el tudják végezni az oktatási intézményekben jelentkező feladatokat és ez által
biztosítottá válik a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetőjének azon kérése is, miszerint az
intézmény mindkét telephelyén állandó személyzet lássa el a faladatokat.
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Az előbb említett megbeszélésen a konkrét problémák mellett felvetődött a technikai állomány koordinálásának és a
feladatok kiosztásának kérdése is, illetve annak vizsgálata, hogy az adott intézményvezetőnek milyen jogosultsága
van e kérdéskörben.
2013. december 2-án a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője részéről megküldött
megkeresésben Ágostonné Farkas Mária kérelemmel fordult Önkormányzatunk Képviselő-testülete felé. Az
intézményvezető kéri a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény által biztosított azon lehetőség
megvizsgálását, hogy az iskolákban munkát végző technikai személyzet felett ki gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
2011. évi CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésének 2013. július 6-tól hatályos változata az alábbiak szerint rendelkezik:
“(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a
köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője
gyakorolja. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott
köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az e bekezdésben meghatározottak
szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy,
illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így
dönt.”
A munka szervezésével (operatív irányítással) járó munkáltató döntések az alábbiakat foglalhatják magukba a
teljesség igénye nélkül:
- utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jog (a munkaköri leírásban meghatározott feladatok tekintetében);
- a köznevelési intézményben dolgozó alkalmazottak munkaköri leírásának véleményezése;
- foglalkoztatás rendjének, így az iskolában történő benntartózkodás, a munkaidő-beosztás
egyes kérdéseiben való döntés
Nem átruházható a munkáltatói jog gyakorlásából az
- közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása (kinevezés);
- munkaköri leírás jóváhagyása;
- a közalkalmazott bérének, illetményének, juttatásainak megállapítása;
- szabadság, rendkívüli munkaidő-kedvezmény kiadása,
- törvény által nevesítetten kizárólag a munkáltató által gyakorolható jogok gyakorlása.
Az intézményvezető elmondása alapján a Zöldpark Nonprofit Kft. alkalmazásában álló technikai dolgozók a napi
munka során felmerült problémákkal kapcsolatban nem tudják kihez fordulhatnak, ez konfliktus helyzetet teremt a
dolgozók körében, amit az intézményvezetőnek kell megoldania. Véleménye szerint a kialakult nehézség megoldása
egyszerűbb volna, ha az intézményvezető koordinálná a napi munkafolyamatokat, szabadságok kiadásának
kérdését illetve betegség esetén a helyettesítés megszervezését.
A hatékonyabb munkavégzés érdekében kéri a munkavállalók munkáltatói jogának felülvizsgálatát, megfontolni
annak a lehetőségét, hogy az intézmény vezetője a takarítók és karbantartók esetében munkáltatói jogokat
gyakorolhasson.
2013. december 4-én az intézményvezető által küldött megkeresést csatoltan továbbítottuk a Zöldpark Nonprofit Kft.
részére, kértük a fent említett kérés véleményezését, majd álláspontjukról illetve a Zöldpark Kft. által észlelt
problémákról tájékoztatás nyújtását.
Fekete József ügyvezető igazgató részéről 2014. január 14-én érkezett állásfoglalás szerint a Kft. támogatja az
intézményvezetők azon törekvéseit, hogy a takarító és karbantartó személyzetet a napi feladatellátásuk során
koordinálják és munkavégzésüket ellenőrizzék, továbbá javasolja a 22 fő munkavállaló foglalkoztatását a feladat
ellátásához.
Az előzetes egyeztetések alapján, az alábbiakat javasoljuk Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint az oktatási vagyon működtetéséről döntésre jogosultnak:
2014. évben is a Zöldpark Nonprofit Kft. maradjon az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók
munkáltatója.
1. 2014. március 1. napjától az adott intézményben munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az
intézmények vezetői lássák el, amennyiben munkáltatójuk ezzel egyetért.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítsa a Zöldpark Nonprofit Kft.-t, hogy kezdeményezze az
intézményvezetők munkáltatójánál a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy járuljon hozzá, hogy
az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az intézményvezetők
lássák el a 2011. CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
3. Az operatív irányítással megbízott intézményvezetőket megillető munkáltatói jogok tartalma a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott
okiratban kerüljön rögzítésre.
Döntési javaslat
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"Munkáltatói jog operatív irányításra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az oktatási vagyon működtetését ellátó 22 fő technikai
dolgozó munkáltatói joga gyakorlása során a munkavégzés helye szerinti intézményvezetők részére biztosítsa a
nemzeti köznevelésről szóló tv.-ben meghatározott terjedelemben a dolgozók napi munkavégzésének irányításához
szükséges munkáltatói jogokat. Az egyes munkáltatói jog átengedéséről készítsen okiratot, melyet jóváhagyásra
terjesszen be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Igazgatójának és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 10.
Felelős: Fekete József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
Lévai Éva, Megyeri László aljegyző
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!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: kttv.) 253. § (1) bekezdése, továbbá
végrehajtási rendeletként a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a
cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról
szóló 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet szabályozza a címzetes főjegyzői cím adományozásának feltételeit és
részletszabályait.
A kttv. Rendelkezése értelmében “a miniszterelnök – a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára –
határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai
munkát végző jegyzőnek – ide nem értve az aljegyzőt –, aki
a) a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be,
b) legmagasabb fokozatú minősítést kap.
A cím adományozására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kerül sor.
A címzetes főjegyzői cím adományozását a képviselő-testület a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal útján
kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a saját és a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményével
ellátva a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterhez felterjeszteni, aki azt a
miniszterelnök elé terjeszti döntéshozatalra.
Mint az többek előtt ismeretes lehet a Képviselő-testület Dr. Csorba Csaba több mint két évtizedes kiváló jegyzői
szakmai munkásságát azzal is elismerte, hogy már három alkalommal is kezdeményezte a címzetes főjegyzői cím
adományozását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 70/2004. (II. 26.) KT, 26/2005. (I. 27.) KT és 31/2006. (I. 26.) KT
határozataival terjesztette fel a cím adományozási javaslatát.
Sajnos ezek a kezdeményezések eredménytelenek voltak az önkormányzatunkon túlmutató okok és körülmények s
nem a jegyzői szakmai kvalitások hiánya vagy méltatlansága okán.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület tagjaival, a közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok polgármestereivel,
továbbá a kormányhivatal politikai és szakmai vezetőivel folytatott előzetes konzultáció alapján jó esély mutatkozik
arra, hogy Dr. Csorba Csaba jegyző úr részére adományozásra kerüljön a cím viselése és az ezzel járó juttatás,
ezért kezdeményezem a címzetes főjegyzői cím adományozásának felterjesztését a Békés Megyei Kormányhivatal
részére.
Indokolás:
Dr. Csorba Csaba Zsolt (Miskolc, 1961. május 30., szakképzettsége: Államigazgatási Főiskola 1983 igazgatás
szervező, 1987 szociálpolitikai szakigazgatás szervező, 1997 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász.) 1991. december 1. óta látja el folyamatosan Gyomaendrőd Város Jegyzője, majd a jegyzői tisztség
folyamatosságának fenntartásával 2013. május 1-től három települési önkormányzat, Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya kiszolgálását ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tisztséget.
Dr. Csorba Csaba közigazgatási pályafutását Gyomaendrődi Városi Jogú Nagyközség Tanácsánál kezdte
szociálpolitikai előadóként majd az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjeként. A
rendszerváltást követően nem sokkal jegyzővé nevezték ki.
Jegyzői munkássága alatt a Képviselő-testület, a bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati
hivatal szakszerűen és törvényesen működött, látta el közszolgálati feladatait. Az elmúlt több mint húsz év során a
testületek és a hivatal több nagy horderejű társadalmi változásból eredő és helyi közfeladatot oldott meg sikeresen.
Nagy horderejű feladatok voltak a teljesség igénye nélkül: a kárpótlásból és a privatizációból adódó helyi
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önkormányzati feladatok, önkormányzati vagyonátadás és vagyonkezelés, a választások, népszámlálások és
statisztikai összeírások, ár- és belvíz védekezési feladatok, az azt követő helyreállítások, kiemelt közmunka
programok megvalósítása, okmányirodák kialakítása, intézmények átszervezése és legutóbb a közös önkormányzati
hivatal megszervezése is.
Az elmúlt években egy sor eredményes pályázat benyújtása és komoly értékű felújítási és fejlesztési célú beruházás
eredményes megvalósítására került sor. Dr. Csorba Csaba kiváló jogi és közigazgatási ismeretei, vezetői, szervezői
készsége folytán több sikeres helyi és térségi beruházás valósult meg. Az összességében tízmilliárd forint értéket
képviselő fejlesztési projektek, így a szennyvíz- és fürdő beruházás, a térségi hulladékártalmatlanító és szelektív
hulladékgyűjtő beruházás, kerékpárút építés, közmunka és belvízprogramok, a szennyvíztisztító telep korszerűsítés
és egyéb kisebb projektek közbeszerzési eljárásával, a kivitelezés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat
sikeresen oldotta meg. Mindezek során többször kellett a megváltozott társadalmi és jogi környezethez, a
korszerűségi elvárásokhoz és kihívásokhoz illeszteni, igazítani a hivatali struktúrát, végezni a hatósági feladatokat,
ellátni a körzet- és járásközponti szerepkörből adódó feladatokat úgy, hogy az zökkenőmentes átmenetet és
törvényes működést biztosítson. Az elmúlt években végzett ÁSZ, Magyar Államkincstári, NAV és törvényességi
felügyeleti vizsgálatok alapvetően jónak, szakszerűnek ítélték meg az önkormányzat és hivatala működését. Ezt
támasztja alá a 2013 év elején végzett saját kezdeményezésű felmérés, majd év végén az ÁROP keretében végzett
reprezentatív lakossági közvélemény kutatás is.
Dr. Csorba Csaba kinevezése óta folyamatosan képzi önmagát. Munka mellett végezte el a jogi egyetemet,
eredményes közigazgatási szakvizsgát tett, több, az ismeret megújítását szolgáló és az európai integrációhoz
kapcsolódó tanfolyamon, önképzésen vett részt eredményesen. Német nyelvi képzésen vett részt és elvégezte az
EU Közbeszerzési referensi szakképzést és a Szegedi Tudományegyetemen Európa Uniós szakjogászi képzését is.
Eredményesen szervezte meg 2009-2011 között a hivatali ÁROP képzést, támogatja a dolgozók képzését, a
közigazgatási innovációt és a folyamatos informatikai fejlesztést. 2013-ban informatikai tanfolyamon vett részt és
ezen túl eredményesen vizsgázott a költségvetési szerv vezetői, továbbá közigazgatás és vezetés című e-learning
kötelező képzéseken is.
Szakmailag felkészült, széles ismeretekkel rendelkezik a város és térsége társadalmi, gazdasági helyzetéről, kiváló
kapcsolati tőkével rendelkezik és elismert közigazgatási szakember. Ezt erősíti az a tény is, hogy személye, illetve
az általa vezetett hivatal szakemberei látták el több környező településen átmenetileg a jegyzői feladatokat is.
Dr. Csorba Csaba eredményes szakmai tevékenységének elismeréséül 2004. július elsején a Köztisztviselők Napja
alkalmából a belügyminisztertől a „Köz szolgálatárért érdemjel” ezüst fokozatát vehette át.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben leírt indokok alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Döntési javaslat
"Cimzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: kttv.) 253. § (2) hatáskörében eljárva, figyelemmel a 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. §ában foglaltakra, kezdeményezi Dr. Csorba Csaba Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a
címzetes főjegyzői cím címadományozási juttatást a következő feltételek megléte alapján.
a)
Dr. Csorba Csabát Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 267/1991. (XI. 28.) számú határozatával 1991.
december 1. napjától határozatlan időre Gyomaendrőd Város jegyzőjévé nevezte ki, majd a jegyzői megbízatás
folyamatosságának fenntartásával a Magyar önkormányzatokról szóló törvény alapján létrehozott Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé került kinevezésre 2013. május 1-től.
b) Dr. Csorba Csaba jegyző 2013. évi teljesítménykövetelményének értékelése alapján kiállított minősítési lapja a
legmagasabb fokozatú minősítést tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a címadományozásról szóló kezdeményezést továbbítsa a Békés
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Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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