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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által
elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A 2014. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció
összeállításával indult.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. októberében tartott ülésén a 496/2013. (X. 31.)
Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta
azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.
Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy mind a működési, mind a fejlesztési oldalon a 2014. évben rendelkezésre
álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés
összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további
vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a 2013. évi CCXXX.-as
törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt az irányadó.
A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 2014. január 30-ai ülésén I. fordulóban megismerte
és alkalmasnak találta további tárgyalás lefolytatására.
Bevételek számbavétele
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható – 40,16 fő
(Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,35 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,67 fő, Csárdaszállásé pedig
1,14 fő), mely a tavalyi évben 40,92 fő volt. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám
42 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő. A csárdaszállási és a hunyai kirendeltségeken 3-3 fő látja el a feladatokat.
Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 5.910 E Ft-tal
szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 3.209 E Ft-tal.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg
az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg 25.500 E Ft.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre
jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok
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esetében a támogatás fajlagos összege 372.000 Ft/km. A beépített támogatási összeg: 63.314 E Ft.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2012. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy
négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének
meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Ezen
a jogcímen önkormányzatunkat 100 E Ft összegű támogatás illeti meg, ugyanis a feladathoz
kapcsolódó szakfeladatokon mutatkozó nettó kiadás nem haladta meg a 100 E Ft-ot.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók
ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési
kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti
városok esetében a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km. A kapott támogatási összeg: 31.795
E Ft.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Összege 2.700 Ft/fő. A kapott támogatási összeg: 38.359 E Ft.
Közös szabályként jelenik meg, hogy az előbb felsorolt jogcímeken kapott támogatások beszámítással csökkentett
együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.
2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi
költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő
kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés
célzott támogatást biztosít, melynek összege 56.000 Ft/fő/év.
3.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
támogatása, a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre,
illetve a gyermekétkeztetés finanszírozásának módja. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának
önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az illetékes miniszterek 2014. február 4-éig döntöttek
és 26.824 E Ft-ot ítéltek meg a feladat ellátására.
4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális
intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
5.

Beszámítás

A meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt
bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra
jutó adóerő képessége 15.000 Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének
csökkentésére. Városunk esetében ezen érték 18.000 Ft felett van, így elvárt bevételként a 2012. évi iparűzési
adóalap 0,5%-át kell figyelembe vennünk. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege 5
% ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében 89.949 E Ft (tavaly: 62.485 E Ft). Az
önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatás csökkentés egy meghatározott sorrend szerint történik: a
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásához jogcímeken
megillető támogatások 50%-a, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása , majd az
önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken megillető támogatás teljes összegéig terheli.
Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú
támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (az előző évhez képest 23 millió Ft-tal több helyi adó bevétel került
betervezésre), továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a
feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe.
Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásoknál részben a 2013. évi szintet, részben pedig a
tényleges igényt vettük figyelembe.
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A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2013. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a
városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, valamint a testület által
korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek
számbavétele is megtörtént.
Bevételek alakulása:
Működési célú bevételek:
ban
Megnevezés
Állami támogatás
Közhatalmi bevételek
Saját működési bevétel
Működési célú pénzeszk.átvét.
Működési célú pénzmaradvány
összesen

Adatok E Ft2013. évi eredeti
előirányzat
691296
386260
346354
701989
58100
2183999

2013. évi korrigált
eredeti ei.
691296
421260
107626
689594
50761
1960537

2014. évi terv
739120
402260
132005
492776
130099
1896260

Az elemzés során a viszonyítás minden esetben a 2013. évi eredeti előirányzathoz történik.
A bevételek előző évhez történő viszonyítása ebben az évben nem fog reális képet mutatni, mely azzal indokolható,
hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda bevételei a 2013. évi eredeti
előirányzati összegekben még szerepelnek, ugyanakkor a 2014. évi tervszámok már nem tartalmazzák ezen
intézményi adatokat, hiszen azok a Társulás költségvetésében jelennek meg.
Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva közel 48 millió Ft-tal nőtt, amely több tényező együttes
hatásának köszönhető. Növelő tételként jelentkezett a hivatal általános működési támogatásának, a közvilágításnak,
a közutak fenntartásának, az óvoda támogatásának és a működési célú központosított támogatásnak az előző
évhez képest megnövekedett összege, ugyanakkor csökkentő tételként szerepel a beszámítás összegének
emelkedése, a gyerekétkeztetés és a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen kapott támogatási
összeg csökkenése.
A helyi adóbevételek összességében 22 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A
növekedés az iparűzési adóbevételnél és a magánszemélyek kommunális adóbevételénél jelentkezik.
A saját bevételek összegének az előző évvel történő összehasonlítása a fent említett okok miatt nem ad reális képet
(a 2013. évi adat tartalmazza a TSZGK közel 240 millió Ft összegű saját bevételét). Azt viszont megállapíthatjuk,
hogy az önkormányzati saját bevétel tervezett összege közel 24 millió Ft-tal haladja meg az előző év tervszámát,
amely elsősorban az önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt termény értékesítéséből származó bevétellel
magyarázható (ezen többletbevétel feladattal terhelt, hiszen az önkormányzati tulajdonú földek megműveléséhez
kapcsolódó kiadások finanszírozását szolgálja).
A működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen tervezett bevétel csökkenése elsősorban azzal indokolható, hogy a
közfoglalkoztatásra beépített támogatás összege jelentősen alacsonyabb az előző év támogatási összegnél, mivel a
rendelet tervezet összeállításáig egy, 83 főt foglalkoztató pályázat benyújtására volt lehetőség, a további pályázati
lehetőségek májusban nyílnak meg.
A működési célú pénzmaradvány 130 millió Ft összege feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2014. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek
kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz (szennyvíztisztító telep felújítása, belvíz III.,
önkormányzati struktúrafejlesztés) kapcsolódnak.
A felhalmozási célú pénzmaradvány összege tartalmazza a feladattal terhelt kötvény és egyéb forrás közel 442 millió
Ft összegét, a többlet iparűzési adóbevétel fejlesztésre kijelölt részét (52 millió Ft), a szennyvíz-és ivóvízhálózat
többlet bérleti díj bevételének 36 millió Ft összegét, valamint a Sportcsarnok felújításához elnyert támogatás
összegét (13,3 millió Ft).
Ft-ban
Megnevezés

Adatok E
2013. évi eredeti

2013. évi korrigált
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2014. évi terv

Felhalmozási bevétel
Helyi adóbevétel (felh.célra)
Felhalmozási pénzmaradvány
Felhalmozási bev. összesen

előirányzat
568785
35000
650451
1254236

eredeti ei.
568785
0
650451
1219236

717886
0
546416
1264302

Kiadások alakulása:
Működési kiadások:
ban
Megnevezés
Működési kiadás
- személyi juttatás
- járulékok
- dologi kiadás
- pénzeszköz átadás
- működési célú tartalék

Adatok E Ft2013. évi eredeti
előirányzat
2183999
800229
179869
612498
504068
87335

2013. évi korrigált
eredeti ei.
1925537
494431
97654
334087
912030
87335

2014. évi terv
1896260

419461
93546
461021
796419
125813

A kiadások elemzésénél, illetve az előző évvel történő összehasonlításánál szintén nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt a tényt, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott
Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda kiadásai a 2013.
évi eredeti előirányzati összegekben még szerepelnek, ugyanakkor a 2014. évi tervszámok már nem tartalmazzák
ezen intézményi adatokat, hiszen azok a Társulás költségvetésében jelennek meg.
A működési kiadásokon belül:
A személyi juttatások az előző évhez képest azért mutatnak elsősorban csökkenést, mert a Társulás által
fenntartott intézmények 305.798 E Ft összegű kiadása már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben,
illetve a közfoglalkoztatásra betervezett bérek összege közel 120 millió Ft-tal alacsonyabb, mint 2013. évben.
A munkaadót terhelő járulékok előző évhez viszonyított csökkenése a személyi juttatások csökkenésével
magyarázható.
A dologi kiadások a Társulási intézmények dologi kiadásainak (278.411 E Ft) kiszűrését követően láthatjuk, hogy
közel 127 millió Ft-tal növekedtek, mely elsősorban azzal magyarázható, hogy ebben az évben az oktatási
intézmények vagyonának működtetése az önkormányzat feladatát képezi, nem kerül átadásra a Zöldpark Kft.
részére az erre a célra elkülönített közel 80 millió Ft (a tavalyi év eredeti előirányzatában a 62 millió Ft még
pénzeszköz átadásként jelent meg). Továbbá új feladatként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú földek
művelésének költsége (közel 35 millió Ft), illetve a közutak karbantartására fordítható összeg az állami támogatás
növekedésének köszönhetően 24 millió Ft-tal emelkedett.
A működési célú pénzeszköz átadás összege jelentős növekedést mutat, ami azzal magyarázható, hogy az
önkormányzat által a két Társulás által fenntartott intézményre vonatkozóan megigényelt állami támogatás ezen a
jogcímen kerül átadásra a fenntartó részére.
A működési célú tartalékösszege 2014. évben 125.813 E Ft. Itt jelenik meg a Sport alap 13.000 E Ft-os kerete,
melyből egyedi kérelem alapján kötött felhasználású a Diáksport 500 E Ft összegű és a sportpályák fenntartására
elkülönített 500 E Ft összegű támogatás, továbbá a Civil alap 8.000 E Ft összegben meghatározott kerete, melyből
kötött felhasználású támogatásként 4 szervezet részesülne: a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 550 E Ft összegben, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 E Ft összegben, a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 5.000 E Ft összegben és a Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület 500 E Ft összegben. Az elsősorban városi rendezvények szervezésére létrehozott Idegenforgalmi alapból
egyedi megállapodás alapján 4.000 E Ft összegű támogatásban részesül a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület, intézmények által szervezett városi rendezvényekre 500 E Ft kerül elkülönítésre, tartalékként,
mely elsősorban a város 25 éves évfordulójának méltó ünneplését szolgálná szintén 500 E Ft lett meghatározva és
az idegenforgalmi alap pályázható kerete 1.000 E Ft. A működési célú tartalékok között terveztük meg a Liget Fürdő
Kft-től vásárolt szolgáltatásra elkülönített összeget, a Kállai adomány összegét, az oktatási vagyon dologi kiadásaira
tartalékolt keretet, a belső ellenőri feladatok ellátására megtervezett összeget, az IKSZT működtetéséhez szükséges
forrást, a hulladéklerakói díj díjkompenzációjának összegét, illetve a START mintaprogram működési tartalékát.
Fejlesztési kiadások:
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A fejlesztési kiadások között jelennek meg a felújítások 45.478 E Ft összegben, a beruházások 814.015 E Ft
értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 404.809 E Ft összegben, mely tartalmazza a felhalmozási
általános tartalék 83.563 E Ft összegét is.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az
önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési rendeletét megalkotni. A költségvetési rendelet tervezet norma szövege a beterjesztett anyag alapján
került összeállításra. A Bizottságok javaslatairól külön szükséges döntést hoznia a Képviselő-testületnek, mely
döntések ezt követően azonnal beépítésre kerülnek a város 2014. évi költségvetési rendeletébe.

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

A Bizottság az alábbi változtatásokkal javasolja a város 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadását.
A Bizottság javasolja a GYÜSZ-TE részére 1.450 E Ft összegű többlet
támogatás (2013. évben rendezvényekre át nem utalt támogatás rész)
biztosítását.
A Bizottság javasolja a GYÜSZ-TE részére 2.000 E Ft összegű felhalmozási
kölcsön biztosítását.
A Bizottság javasolja, hogy a Horgász Egyesületek 2014. évben holtág
haszonbér jogcímen bérleti díjat fizessenek és az önkormányzati saját
bevételek között holtág haszonbér jogcímen tervezésre kerüljön 1.114 E Ft.
A Bizottság javasolja, hogy a közvilágítási hálózat bővítésére elkülönített
20.000 E Ft összegű keretből kerüljön átcsoportosításra 10.000 E Ft új utak
építésére.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság az alábbi változtatásokkal javasolja a város 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadását.
A Bizottság javasolja, hogy a Horgász Egyesületek 2014. évben holtág
haszonbér jogcímen bérleti díjat ne fizessenek és az önkormányzati saját
bevételek között holtág haszonbér jogcímen összeg ne kerüljön tervezésre.
A Bizottság javasolja, hogy a közvilágítási hálózat bővítésére elkülönített
20.000 E Ft összegű keretből kerüljön átcsoportosításra 10.000 E Ft új utak
építésére.
A Bizottság javasolja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal udvarának
fejlesztésére 2014. évben ne legyen forrás elkülönítve, az ezen a jogcímen
megtervezett 3.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra az új utak építésére.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az alábbi változtatásokkal javasolja a város 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadását.
A Bizottság nem javasolja a GYÜSZ-TE részére 1.450 E Ft összegű többlet
támogatás (2013. évben rendezvényekre át nem utalt támogatás rész)
biztosítását.
A Bizottság javasolja a GYÜSZ-TE részére 2.000 E Ft összegű felhalmozási
kölcsön biztosítását.
A Bizottság javasolja, hogy a Horgász Egyesületek 2014. évben holtág
haszonbér jogcímen bérleti díjat fizessenek és az önkormányzati saját
bevételek között holtág haszonbér jogcímen tervezésre kerüljön 1.114 E Ft.
A Bizottság javasolja, hogy a közvilágítási hálózat bővítésére elkülönített
20.000 E Ft összegű keretből kerüljön átcsoportosításra 10.000 E Ft új utak
építésére.
A Bizottság javasolja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal udvarának
fejlesztésére 2014. évben ne legyen forrás elkülönítve, az ezen a jogcímen
megtervezett 3.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra az új utak építésére.
A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanok karbantartására
működési tartalékba helyezett 5.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra
működési általános tartalékba.
A Bizottság javasolja, hogy a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
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Közgyűjteményeiért részére kötött felhasználású működési támogatásként a
beterjesztett 550 E Ft-tal szemben 700 E Ft kerüljön elkülönítésre, így a Civil
alap pénzbeli támogatásként pályázható kerete 1.550 E Ft-ról 1.400 E Ft-ra
módosul.
A Bizottság javasolja, hogy a Start mintaprogram működési kiadásainak
finanszírozására tartalékba helyezett földalapú támogatás és
terményértékesítésből származó bevétel összegéből 1.150 E Ft a Start
mintaprogram irányítását végző menedzsment költségeinek finanszírozását
szolgálja és az így felszabaduló önkormányzati saját bevétel pedig kerüljön
beépítésre a Civil alapba, mint természetbeni terembér támogatás
pályázható keret. Így a Start mintaprogram működési tartalékba helyezett
kerete 6.520 E Ft-ról 5.370 E Ft-ra módosul, a Civil alap kerete pedig 8.000
E Ft-ról 9.150 E Ft-ra.

1. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE részére támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletébe kerüljön
beépítésre 1.450 E Ft összegű támogatás a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a
megállapodás alapján a rendezvények szervezésére biztosított, de 2013. évben át nem utalt keret terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE részére támogatás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslatával, azaz nem javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre 1.450 E Ft összegű támogatás a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesülete részére, a megállapodás alapján a rendezvények szervezésére biztosított, de 2013. évben át
nem utalt keret terhére (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság nem javasolja
az 1.450 E Ft összegű támogatás biztosítását a GYÜSZ-TE részére).

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE részére felhalmozási kölcsön biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatával, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre 2.000 E Ft
összegű felhalmozási kölcsön a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a DAOP-2.1.312 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek
létrehozása és fejlesztése” pályázat önerejének biztosításához. A kölcsön biztosításának feltételeit külön
megállapodásban szükséges rögzíteni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Horgász Egyesületek részére bérleti díj fizetési kötelezettség előírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával,
hogy a Horgász Egyesületeknek 2014. évben holtág haszonbér jogcímen meg kell fizetni a bérleti díjat, és az
önkormányzati saját bevételek között holtágak haszonbér jogcímen be kell tervezni az 1.114 E Ft összeget.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Horgász Egyesületek részére bérleti díj fizetési kötelezettség elengedése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon
javaslatával, hogy a Horgász Egyesületeknek 2014. évben holtág haszonbér jogcímen bérleti díjat kell fizetni, ezzel
támogatja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát, miszerint a Horgász
Egyesületeknek 2014. évben elengedi a holtágak után fizetendő bérleti díj összegét, így a 2014. évi költségvetési
rendeletbe holtág haszonbér jogcímen ne kerüljön bevétel tervezésre. Az Egyesületekkel kötött haszonbérleti
szerződéseket a feltételek konkrét rögzítésével módosítani szükséges.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
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"Új utak építésére forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében a fejlesztések között a közvilágítási hálózat bővítésére
elkülönített 20.000 E Ft összegű keretből kerüljön átcsoportosításra 10.000 E Ft új utak építésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"Közös Hivatal udvar fejlesztésének nem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében a fejlesztések között a Közös
Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztésére 2014. évben ne különítsen el forrást a testület, az ezen a jogcímen
megtervezett 3.000 E Ft összegű keret kerüljön átcsoportosításra az új utak építésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"Forrás átcsoportosítása működési általános tartalékba"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében az
Önkormányzati ingatlanok karbantartására működési tartalékba helyezett 5.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a
működési általános tartalékba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
"Közalapítvány működési támogatásának emelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság azon javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére kötött felhasználású működési támogatásként a
rendelet tervezetben beterjesztett 550 E Ft-tal szemben 700 E Ft kerüljön elkülönítésre. Így a Civil Alap pénzbeli
támogatásként pályázható kerete 1.550 E Ft-ról 1.400 E Ft-ra módosul.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"Civil Alap keret növelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság azon javaslatával, hogy a Start mintaprogram működési kiadásainak finanszírozására tartalékba helyezett
földalapú támogatás és terményértékesítésből származó bevétel összegéből 1.150 E Ft a Start mintaprogram
irányítását végző menedzsment költségeinek finanszírozását szolgálja és az így felszabaduló önkormányzati saját
bevétel pedig kerüljön beépítésre a Civil alapba, mint természetbeni terembér támogatás pályázható keret. Így a
Start mintaprogram működési tartalékba helyezett kerete 6.520 E Ft-ról 5.370 E Ft-ra módosul, a Civil Alap kerete
pedig 8.000 E Ft-ról 9.150 E Ft-ra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
11. döntési javaslat
"2014. évi költségvetési rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.160.562 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.160.562 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
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2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.766.161 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 717.886 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 130.099 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 546.416 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek
részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 1.896.260 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 419.461 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 93.546 ezer forint,
c) dologi kiadás 461.021 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 446.257 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.279 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 125.813 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 125.813 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A kitüntetési alap keretösszege 200 ezer Ft.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
500 ezer Ft
b) A Semmelweis úti és Népligeti
500 ezer Ft
füves sporttelep fenntartása
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.
(9) A Civil Alap előirányzata 8.000 ezer Ft.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Közalapítvány Gyomaendrőd Város
550 ezer Ft
Közgyűjteményeiért működési
támogatása
b) Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
400 ezer Ft
működési támogatása
c) Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi 5.000 ezer Ft
Önkormányzati Tűzoltóság működési
támogatása
d) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 500 ezer Ft
működési támogatás
(11) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.
(12) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.264.302 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 814.015 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 404.809 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható
keretösszege 3.600 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás
felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet
tartalmazza.
11

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő
támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13.
melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15.
melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2014. február

Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Szöveges indoklás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetéséhez

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek
A 2014. évi költségvetési tervezet a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi
költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei
tartalmazzák.
2. Személyi és tárgyi feltételek
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és
Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2014.
évben az alábbiak szerint alakul:
•
•
•

Gyomaendrőd
Igazgatás – 44 fő (ebből a létszámból 5 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő
személyzet)
Csárdaszállás
Igazgatás – 3 fő
Hunya
Igazgatás – 3 fő

A Hivatalban jelenleg 5 fő van fizetés nélküli szabadságon gyermek születése miatt, az 5 főből 4 fő
2014. évben munkába is fog állni.
A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35
főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás
esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két
kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés
biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.910 E Ft, Hunya Község Önkormányzata
részéről pedig 3.209 E Ft. Ezen összegek ebben az évben már nem tartalmazzák a működésre
biztosított állami támogatás összegét, hiszen ezt már a Közös Hivatal székhely települése igényli. A
Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 184 millió Ft, mellyel
szemben a tervezett dologi kiadások összege 220 millió Ft. A dolgozók cafetéria kerete 2014. évben is
bruttó 200.000 Ft.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124.
szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az
önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be még a múlt évben, melynek pozitív elbírálása esetén valóban
elmondható lesz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd
lakosainak közigazgatási kiszolgálása. 2014-ben az udvar fejlesztésére 3 millió Ft-ot, az épület
elektromos hálózatának és a klimatizálás bővítésére 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani.
Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a
telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során,
mint Gyomaendrőd. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve
az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt.
A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató
program, POLISZ stb.) jól használhatók. Ezen eszközök korszerűsítésére 2014. évben 2 millió Ft-ot
szeretne a Hivatal fordítani

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó
feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott
dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek
részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát
segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE
gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított
ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni,
ellenőrizni.
4. Megvalósítási terv
A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott
alapjogszabály a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt.
A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások
meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések
érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő.
A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított,
ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges
jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre
nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását
mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének
következetes alkalmazásával.
Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k
működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a saját bevételek között
megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel teljesülése, illetve a benyújtott pályázatok elbírálása.
Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros
gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.
Gyomaendrőd, 2014. február 14.
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Szöveges indoklás a Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetéséhez

1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása
Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet határozza meg, ezeknek
megfelelünk. A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül mindenki rendelkezik a megfelelő
szakmai képesítéssel.

2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya,
Csárdaszállás pácienseinek járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.
Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd
város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint
háziorvosi praxisokat működtet.
Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:
belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat,
laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat,
nőgyógyászati

ultrahang-diagnosztika,

ortopédia,

pszichiátria,

reumatológia,

tüdőgondozás,

tüdőgyógyászat, ultrahangdiagnosztika, urológia.
Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2013.01.01-i adatai )
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.207

Dévaványa:

8.007

Hunya:

671

Csárdaszállás:

457

Összesen:

23.342 fő

ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött
óraszámainak alakulása
Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

10

0

Általános
ellátás

bőr-

és

nemibeteg-

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Általános

laboratóriumi

Nőgyógyászati

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Belgyógyászat

Dr. Szabó Dániel

Sebészet

Dr. Fabó János

Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH.

Dr. Tóth Attila

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna

Neurológia

Dr. Torma Éva

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Röntgen- és ultrahangdiagnosztika

Dr. Bakócz József

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Fizioterápia

Mészárosné Faragó Ágnes

Gyógytorna

Kugyela Mária

3. Megvalósítási terv
Bevételek
Egészségbiztosítótól átvett pénzeszköz
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III. 3. ) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint
határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel 92 %-a.
Intézményi saját bevételek
Saját bevételeink az összbevétel 3 %-a.
Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági
vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 970 eFt-ot terveztünk.
Bérleti díj bevételeink esetében az előirányzat 490 eFt.
A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, hétfői
napokon a Kígyós Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a Príma-Protetika Kft.
méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.
Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között
az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u.
3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. Előirányzatként
2.704 eFt-ot terveztünk.

Működési célú kamatbevételként 500 eFt-ot állítottunk be költségvetésünkbe.
TÁMOP bevételi forrás
A TÁMOP 6.2.4 A-11/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott projektből származó
bevételi forrásunk előirányzata 2.902 eFt.
Önkormányzati működési támogatás
Működési támogatási igényünk 4 %-a volt a tervezett összes bevételnek, ezen előirányzat összege:
6.502 eFt, amelynek tételei:
•

sportorvoslás, Dr. Katona Piroska vállalkozói díja

•

az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó

180 eFt.

védőnői szolgálat, valamint az iskola-, ifjúság
egészségügyi ellátás hiányának finanszírozása:
•

5.822 eFt.

az intézmény leltárában szereplő alapellátási, ügyeleti

épületek karbantartási költségei:

500 eFt.

Kiadások
Személyi juttatások
A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 29 fő.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe
véve a 2014. évben esedékes soros lépéseket is.
Ez az összköltség 43 %-a.
A munkaadókat terhelő járulékok, a kiadások 12 %-a.
Dologi kiadás
A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. A 2013.
évben keletkezett pénzmaradványunkból növeljük meg a dologi kiadások eredeti előirányzatát.
A költségvetésből 45 % a dologi kiadás.
Fejlesztési kiadás

A költségvetés összeállítása során fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló
források, ezt nem teszik lehetővé. A rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot kell
képeznünk. A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2013. évben keletkezett pénzmaradvány egy
részét jelöljük meg.
Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést,
esetleg pótlást igényel.
4. Kockázat elemzés
A tervezett költségvetésben részletezzük azokat a tételeket ( sportorvosi tevékenység, védőnői
alapellátás, vállalkozói háziorvosok telephelyein végzett karbantartási, üzemeltetési
költségek ), amelyekhez a fenntartó működési támogatása szükséges.
A finanszírozási változások, a degressziós bevételek csökkenése a bevételi oldal kockázatát növeli. A
teljes bevétel 92 %-a az egészségbiztosító finanszírozásából származik.
A gazdasági válság növelte a szükségleteket és csökkentette a forrásokat. A kormánynak nem maradt
más lehetősége az egészségügyben – mivel az ágazat mozgástere szűk – mint az egészségügyi
közkiadások visszafogása, kockáztatva ezzel az egészségügyi rendszer alapvető céljait. Vélhetően
csökken a szolgáltatási csomag és a jogosultak köre is. Mindez hogyan, milyen kombinációban jön
létre, jelenleg pontosan nem kiszámítható és így kockázati tényező.
A lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk és az intézet hitvallásához
tartozik.
Gyomaendrőd, 2014. február 12.

…………………………………..
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

………………………………..
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
Intézményi működési bevétel
107 626
132 005
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belü
689 594
491 076
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
1 700
Közhatalmi bevételek
421 260
402 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
691 296
739 120
Működési bevétel összesen
1 909 776
1 766 161
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
9 000
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
526 385
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
33 400
39 031
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
717 886
Finanszírozási bevétel-működési célú
50 761
130 099
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
650 451
546 416
Tárgyévi bevételek összesen
3 179 773
3 160 562
Személyi juttatás
494 431
419 461
Munkaadókat terhelő járulék
97 654
93 546
Dologi kiadás
334 087
461 021
Működési célú támogatásértékű kiadás
466 995
446 257
200 559
133 279
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr
Működési célú tartalék
87 335
125 813
Ellátottak pénzbeli juttatása
244 476
216 883
Működési kiadás összesen
1 925 537
1 896 260
Felújítás
42 000
45 478
Beruházás
566 303
814 015
Egyéb felhalmozási kiadás
435 420
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 043 723
1 264 302
Finanszírozási kiadások
210 513
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 179 773
3 160 562
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
0
Fejlesztési hiány:
0
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
96 251
119 977
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
541 989
332 206
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
1 700
Közhatalmi bevételek
421 000
402 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
691 296
739 120
Működési bevétel összesen
1 750 536
1 595 003
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
9 000
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
526 385
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
33 400
39 031
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
717 886
Finanszírozási bevétel-működési célú
37 861
130 099
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
650 451
546 416
Tárgyévi bevételek összesen
3 007 633
2 989 404
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
135
264
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 726
1 476
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
2 121
2 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
10 000
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
12 121
2 000
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
300
300
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
300
300
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
300
300
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
6 800
6 800
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
6 800
6 800
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Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
0
0
2 900
0
9 700

0
0
0
0
0
0
0
6 800

4 140
145 879
0
0
0
150 019
0
0
0
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0
0
0
150 019

4 664
157 394
0
0
0
162 058
0
0
0
0
0
0
0
162 058

107 626
689 594
0
421 260
691 296
1 909 776
9 000
526 385
33 400
0
568 785
50 761
650 451
3 179 773

132 005
491 076
1 700
402 260
739 120
1 766 161
0
678 855
39 031
0
717 886
130 099
546 416
3 160 562
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti 2014. terv
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
1 114
1 114
Földhaszonbér
8 140
5 860
Bérleti díj
20 575
19 310
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
25 000
3 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
0
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
13 188
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
0
1 890
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
0
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
Saját bevétel összesen:
96 251
119 977
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
163 712
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Mozgáskorl.tám.
0
0
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
3 000
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 10
18 408
52 284
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
286 309
86 113
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
16 808
15 468
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
5 910
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
3 209
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
2 510
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
541 989
332 206
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
0
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
700
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
0
1 700
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
260 000
280 000
Építményadó
29 000
29 000
Telekadó
5 000
4 000
Magánszemélyek kommunális adója
35 000
38 000
Idegenforgalmi adó
6 000
6 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
2 000
Gépjármű adó
70 000
28 000
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Közhatalmi bevételek összesen
421 000
402 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
158605
183 933
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25455
25 500
Közvilágítás támogatása
33238
63 314
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
6934
31 795
Beszámítás összege
-62485
-89 949
4
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Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38694
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
76336
Óvodaműködtetési támogatás
12582
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
79356
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
64661
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
90618
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
150865
Kulturális feladatok támogatása
16337
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
0
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Egyéb központi támogatás
0
691296
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 750 536
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
9000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
Koncesszióból származó bevételek
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
9000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
32 545
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
49 538
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
91 929
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
526 385
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1500
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
10000
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
700
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
400
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
0
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
0
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
7 000
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
33400
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
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38 359
93 780
10 995
61 588
1 058
0
48 101
88 791
149 025
16 196
16 534
0
0
739 120
1 595 003
0
0
0
0
0
419 841
0
42 699
21 748
0
0
194 531
36
678 855
0
16 105
4 000
300
1 500
5 126
0
5 000
7 000
0
0
0
39 031
0
0
0
717 886

4. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Pénzmaradvány mindösszesen
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B
2013. eredeti

Adatok E Ft-ban
C
2014. terv

37 861
0
2 900
0
0
7 339
10 000
58 100

130 099
0
0
0
0
0
0
130 099

650 451
0
0
0
0
0
0
650 451
708 551

546 416
0
0
0
0
0
0
546 416
676 515

5. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

7

Adatok E Ft-ban
B
C
2013. eredeti 2014. terv
274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500
1 286 484
42 000
566 303
435 420
1 043 723
210 513
2 540 720

203 416
32 045
312 427
444 781
128 707
125 813
19 523
1 266 712
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
2 531 014

132 143
33 619
56 516
1 726
4 572
0
219 976
448 552
0
0
0
0
0
448 552

126 143
36 306
53 430
1 476
4 572
0
197 360
419 287
0
0
0
0
0
419 287

5 775
1 559
5 622
0
0
0
0
12 956
0
0
0
0
0
12 956

8 430
2 276
6 194
0
0
0
0
16 900
0
0
0
0
0
16 900

11 528
3 112
10 886
0
0
0

9 686
2 615
12 500
0
0
0

5. melléklet
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
25 526
0
0
0
0
0
25 526

0
24 801
0
0
0
0
0
24 801

70 323
19 025
62 671
0
0
0
0
152 019
0
0
0
0
0
152 019

71 786
20 304
76 470
0
0
0
0
168 560
0
0
0
0
0
168 560

494 431
97 654
334 087
466 995
200 559
87 335
244 476
1 925 537
42 000
566 303
435 420
1 043 723
210 513
3 179 773

419 461
93 546
461 021
446 257
133 279
125 813
216 883
1 896 260
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
3 160 562

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
D
Szakfeladat
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
23 807
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 934
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 934
Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
10 500
13 807
0
0
0
24 307
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066010

0
0
0
0
0
0
0
0

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás

013350

0
0
6 631
0
0
0
0
6 631

0
0
13 861
0
0
0
0
13 861

0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

0
0
3 455
0
22 000

0
0
3 500
0
22 000

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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6. melléklet
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
42 000
0
0
0
42 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
33 238
0
0
0
0
33 238

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
46 206
1 500
17 460

0
0
49 950
1 500
18 360

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066020

0
0
0
0
0
0
0
0

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás

064010

0
0
0
0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás

016080

19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

0
0
0
0
0
0
0
0

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
Személyi juttatás

016020

0
0
25 500

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

0
0
25 455

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

87 335
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
152 501
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
407 962
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
407 962
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Működési célú tartalék

900060

031030

9555
2339
2200

0
0
0
0
13 091

0
0
0
0
14 094

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5 500
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
5 500
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
216
Munkaadókat terhelő járulék
58
Dologi kiadás
850
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
400
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
1 524
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
9 910
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2 090
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 000
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 510

0
0
0
0
0
0
0
0

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás

032020

047410

091140

0
0
0
429 474
0
0
0
429 474

9029
1962
2100

Személyi juttatás

031030

0
0
69 810

11

216
58
900
0
0
0
0
1 174
0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500
0
0
0
0
0
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232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

0
0
15 510

0
0
0

0
0
0
0
93 715
0
0
93 715

0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10 917
2 948
Dologi kiadás
14 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
27 865
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

092120

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

091220

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

092260

Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

098022
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0
0
0
0
0

6. melléklet
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

0
0
0

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
125
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
125
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

076062

102021

104011

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

105010

0
0
0
0
7 180
0
0
7 180
0
0
9 000
0
0
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Munkanélküli aktív korúak ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

106020

0
0
0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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6. melléklet
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

0
4 000
4 000

0
14
14

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 700
Működési kiadás összesen
2 700
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

106020

14

0
0
0
0
0

6. melléklet
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 000
Működési kiadás összesen
2 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 084
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
4 084
Családsegítés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék

104051

107060

104030

107054

101222

061030

84031
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0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
4 084
0
0
4 084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. melléklet
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
20 217
Munkaadókat terhelő járulék
2 729
Dologi kiadás
2 346
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
25 292
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
14 809
Munkaadókat terhelő járulék
1 999
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
16 808
Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
211 969
Munkaadókat terhelő járulék
28 616
Dologi kiadás
45 724
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék

041233

041233

041233

041233

041233

041233

041237
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0
0
0
57 308
7 994
2 993
0
0
0
0
68 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 845
1 734
0
0
0
0
0
14 579
15 725
2 122
0
0
0
0
0
17 847
18 894
2 551
34 290
0
0
0
0
55 735
59 897
8 087
18 129
0
0

6. melléklet
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
286 309

0
0
86 113

7 505
2 027
3 543
0
0
0
0
13 075

9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460

0
0
0
0
910
0
0
910

0
0
0
0
840
0
0
840

0
0
0
0
6 475
0
0
6 475

0
0
0
0
6 000
0
0
6 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek támogatása- Képtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081043

Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
20 663
32 967
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
20 663
32 967
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
2 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

086090
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6. melléklet
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013320

0
0
0

0
0
2 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500
1 286 484
1 286 484

203 416
32 045
312 427
444 781
128 707
0
19 523
1 140 899
1 140 899

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
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7. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város)
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
IKSZT beruházás (bér)
IKSZT beruházás működési plusz igény
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Veszélyes fák kivágása
Nyomda Múzeum tám.
Gye-i Hírmondó
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
Start mintaprogram működési tartalék
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön
Műv.Központ karbantartása
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
Működési céltartalék összesen

B
2013. eredeti
400
200
0
2 100
13 000
0
500
4 400

0
4 000
10 000
10 000
2 577
0
507
2 200
3 726
420
20 000
843
3 000
7 962
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
87 335
19

Adatok E Ft-ban
C
2014. terv
400
200
0
8 000
13 000
0
500
1 000
500
4 000
500
4 000
8 890
10 000
0
2 000
507
2 510
2 700
0
20 000
0
4 000
0
564
5 853
5 000
1 000
900
0
18 338
2 000
700
6 520
0
610
1 621
125 813

8. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
B
2014. évi terv

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Útfelújítás és kátyúzás
Öregszőlői kerékpárút felújítás
Kner téri filagória felújítása
Játszóterek felújítása
Németzugi szivattyútelep felújítása
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
Közlekedés biztonsági fejlesztés
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp.,
Játszótér építése
Belvíz rendezési tervek készítése
Ünnepi díszvilágítás
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem
Optikai kábel kiépítése
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
Magtárlapos utómunkálatok
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
NOD 32 szoftver
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Belvíz III. pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
20

6 000
3 500
0
8 000
0
0
0
25 978
0
0
0
550
200
1000
250
0
45 478

1 500
1 500
21 748
5 000
1 500
0
20 000
3 000
3 500
2 000
480
514 796
3 632
930
2 100
3 000
2 000
500
224 673
1 830
326
0
0
0
814 015

0
1 000
1 662
2 000
1 000

8. melléklet
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Körösök Völgye Közhasznű Egyesület
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.)
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011ben rel.bérl.díj maradv.)

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Egyéb általános tartalék
ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.dö
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
Gyepmesteri telep rendezés
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
Felhalmozási általános tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások

873
2138
2988
36
4 000
0
3 427
0
0
24 352
30 653
8 146
43 989
58 282
0
20 959
0
1 282
1 150
5 000
0
6 300
15 000
27 955
27 803
0
0
7 200
1 905
3 000
4 021
3 000
125
12 000
83 563
404 809
0
0

"Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)

Finanszírozási kiadások összesen
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9. melléklet

Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása
Összege (E Ft)
B

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Megnevezés
Fejlesztési hiányunk
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés
Törlesztés kötvényből
Tartalékba hely.
Megnevezés
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.ön
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.ön
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalm
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadáshoz
Belvíz III.
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Öregszőlői kerékpárút felújítás
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
Parkoló építés
Játszótér építése
Belvíz rendezési tervek készítése
Ünnepi díszvilágítás
Optikai kábel kiépítése
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
Magtárlapos utómunkálatok
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.fel
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
Gyepmesteri telep rendezés
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Egyéb általános tartalék
Összesen

22

2014. évi
terv

358 237
358 237
0
0
24 352
30 653
58 282
0
20 000
20 959
35 142
1 282
3 427
1 150
6 000
3 500
8 000
12 678
1 500
1 500
5 000
1 500
3 000
3 500
2 000
1 003
3 000
2 000
500
7 200
1 905
6 300
3 000
4 021
3 000
125
12 000
27 955
27 803
15 000
0
358 237

10. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
B
sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
2.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
3.
Határ Győző Városi Könyvtár
4.
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
5.
6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

23

C
2014. engedélyezett létszám (fő)
1
5
5
1
83
47
37
5
2
3
3
4
5
29
230

11. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2014. évi finanszírozása
A
megnevezés

B

C

2013. állami tám. 2013. önk.kieg.
158 605

57 850
21 138
36 712
5 396
6 749
2 000
129 845

D
E
2013. intézmény
finanszírozás
2014. állami tám.
összesen
216 455
183 933

1
2
3
4
5
6
7

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

8

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2014. évi finanszírozása
2013. intézmény
megnevezés
2013. állami tám. 2013. önk.kieg.
finanszírozás
2014. állami tám.
összesen

9
10
11
12
13

le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.
Gyomaendrőd kiegészítése
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Önkormányzat összesen

7 260
9 077
145 879
320 821

12 656
15 826
147 879
392 816

7 500
8 696
157 394
357 523

Adatok E Ft-ban
G
2014. intézmény
2014. önk.kieg.
finanszírozás
összesen
35 994
219 927
9 119
26 875
9 100
16 600
9 305
18 001
6 502
163 896
96 895
418 424
F

2014. önk.kieg.

2014. intézmény
finanszírozás
összesen

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óv
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

82 078
319 717
401 795

2 042
4 125
6 167

24

84 120
323 842
407 962

105 269
299 404
404 673

790
24 801
25 591

106 059
324 205
430 264

12. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
A
megnevezés
1

Helyi önkormányzatok
működésének ált.támogatása

2

Települési Önk.műk.ált.tám

3
4

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
-közterületfelügyelők

7
8

-igazgatás-Csárdaszállás

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

C

D

E

F

G

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2014.műk.kiad

183 933

0

524

9 119

-építéshatóság

5
6

9

B

Település-üzemelt.kapcs.feladatok
tám.
Zöldterület-gazdálkodással
kapcs.fela.t.
Közvilágítás fenntartásának támog.
Köztemető fenntartás
Közutak fenntartásának támogatása

Településüzemeltetés
összesen
Egyéb kötelező önkormányzati
feladatok
Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó
része
-polgármester bér

0
193 576

220 451

0
-26 875

25 500

25 500

25 500

0

33 000
100

33 000
100

33 000
100

0
0

31 795

31 795

31 795

0

90 395

90 395

0

183 933

0

90 395

0

38 359

0

524

0

9 119

0

38 359

30 314
2 577
10 000

3 000

-víz-szennyvíz

20 000

-települési hulladékkezelés
-állati hulla ártalm.

2 591

1 700

-buszközl.tám
-nem lakóing.bérbeadása

-26 875
0
0
0

-mezőőri feladatok

-város és községgazdálkodás-jogász,
ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,ene
rgetikus, társ.tagdíj,szlavezetés
bankk.,repi,reklám, kötvény kamat

220 451

Műk.hiány"-", többl."+"

0
0

-igazgatás -Hunya

Önk.hivatal műk.összesen

193 576
0

Adatok E Ft-ban
H

13 188

-polgárvédelem
-ár-és belvízvédelem

25

30 314
2 577
13 000
0
20 000
0

4 291
0
13 188
0
0

38 359

17 807
6 500

30 314
-11 988
-1 094
0
2 193
-6 500

49 950
18 360
13 188
1 174
12 500

-45 659
-18 360
0
-1 174
-12 500

14 565
14 094
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27

-településegészségügyi fel-szúnyog,
rágcsálóirtás

28
29
30
31
32

-sportlétesítmények műk.

33

-közcélú pályázat 2014.

34

-közcélú pályázat 2013.

-oktatási vagyon műk.

36

41
42
43
44

45
46
47

-6 000
-7 180
-51 800
-20 000
-4 084

4 200

86 113

86 113

86 113

0

38 403

15 468

53 871

53 871

0

14 225

52 284

66 509

68 295

-1 786

0

2 000

-2 000

162 058
0

168 560
4 000

-6 502
-4 000

6 631

6 631

0

5 853

-5 853

6 000
610

-6 000
-610

711 362

-151 224
-89 949

57 027

2 000

4 664

157 394

-belső ellenőr
-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc
munkák

6 631

-gyermekétkezt.kieg.önk.tám.
-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák
kivág.
-Műv.Kp.karbantart.
Egyéb önkormányzati köt.feladatok
összesen:
Beszámítás

75 464
-89 949

112 232

56 483

315 959

560 138
-89 949

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támog.
Óvodapedagógusok és azok nevelő
munkáját közvetlenül segítők bértám.
Óvodaműködtetési támogatás

48
49

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda
összesen

51
52

6 000
7 180
115 027
20 000
4 084

-Városi Egészségügyi Intézmény

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

50

0
0
63 227
0
0

-bölcsőde

-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját
er.

40

-9 000

-oktatási vagyon műk. tartalék

35

39

9 000

-orvosi ügyelet

-közfoglalkoztatás-kézbesítők, 36 fő,
100 fő, ÖNO

37
38

0

93 780
10 995

106 198

1 058
105 833

790
0

365

0

106 198

106 198

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti
feladatainak támog.

0
0

Egyes jövedelempótló támogatások
kiegészítése

21 600

rendszeres szoc segély

26

21 600

24 000

0
-2 400

53
54
55
56

lakásfenntartási támog.
adósságcsökkentési támogatás
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra
kifizetett összegek 80%-ának
Kistelepülések segély önereje

57

2012. dec.havi ápolási díj 75%-a

58
59

óvodáztatási támogatás 100%-a
Egyes jöv.pótló tám. Összesen

0

0
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-4 644
-3

41 796
20

41 796
20

46 440
23

98 496
1 476

98 496
1 476

123 120
1 476

-24 624
0

0

0

0

1 800
165 188

1 800
196 859

0
-31 671

1 800
165 188

60

Hozzájárulás a pénzbeli szociális
ellátásokhoz

61

az 1. pont szerinti ellátások
önrészéhez kieg.

31 671

31 671

62

az önk.helyi hatáskörű
segélyezéséhez

16 430

16 430

18 800

-2 370

63

közfoglalkoztatás önrészéhez

0

7 520

21 980

-14 460

64

állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához

0

65
66

Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
Egyes jöv.pótló tám.összesen:

67

Egyes szoc és gyermekjóléti
alapellátások támogatása

68

Szociális ellátás összesen:

69

Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

70
71
72
73
74
75
76
77
78

0

4 667

2 853

31 671

0

0

48 101
48 101

4 667
4 667

2 853
2 853

0
165 188

55 621
220 809

40 780
237 639

14 841
-16 830

299 404

0

243 269

20 994

563 667

588 468

-24 801

Könyvtári, közművelődési és
múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási
és a közművelődési feladatokhoz

16 196
300

16 900

0

6 000

15 000

0

6 300

- Könyvtár
- KKSZT - Műv.ház, népház
Kötelező feladat - közművelődés
összesen

16 196

0

22 496

31 900

-9 404

11 732

-11 732

20 600

41 857

-21 257

0

2 000

-2 000

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja
-szabadidős fürdő- és
strandszolgáltatás
-testvérvárosi és egyéb sport
fel.

5 743

14 857

27
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

-alapok:sport, civil, pm,
idegenforg.,kitünt.alap
-TDM támog.
-IKSZT működtetése+bér
-KKSZT- tájház, lapkiadás
múz.pály.
-képtár
-vállalkozói iroda
-Kállai ad.
-Bursa H.tám.
-Talajterh.díj
-Körös-szögi kistérség 2013.
évi hj.
-idősek ajándéka
-Sportcs.felúj. Közfogl.
-Önkorm.tul.földek műv.
-Nyomda Múzeum tám.

96
97

Helyi adó bevételek

98
99
100
101
102

2 510
2 000
0

PM
PM
PM
PM

800

10 000
500

700
36 570

0
4 000

27 600
4 000

-27 600
0

2 510

5 210

-2 700

2 800
0
0
10 000
0
500

11 801
840
10 000
1 500
500

-9 001
-840
0
0
-1 500
0

0
0
700
36 570

507
2 700
700
34 290
900

-507
-2 700
0
2 280
-900

0
18 338

0
-18 338

174 475

-96 795

-Szoc.Szöv.bolt műk.kölcsön
-Hulladéklerakói díj díjkomp.
önként vállalt feladatok
összesen
Önkormányzati egyéb saját
bevételek

95

4 000

Önkormányzati saját
bevételek+adó bevételek
mely a kötelező és az
önként vállalt feladatok
kiegészítésére szolgál
összesen:

9 743

13 200

739 120
739 120

130 099
130 099

739 120

130 099

TSZGK és Óvoda

52 227

2 510

77 680

23 878

23 878

23 878

392 000

392 000

0

392 000

415 878

0

415 878

0

415 878

777 899
777 899
243 634
534 265

513 770
513 770
20 994
492 776

2 160 888
2 160 888
264 628
1 896 260

2 160 888

0

28

264 628
1 896 260

13. melléklet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2014.
A
1
Megnevezés
2
Kiadások:
3
Személyi juttatások
4
Munkaadói járulékok
5
Dologi kiadás
6
Műk.c.peszk.átadás
7
Kiadások összesen:
8
Bevételek:
9
Saját bevételek
10 Átvett peszk.
11 Önkormányzati tám.

12 Bevételek összesen:

13
14
15
16
17
18

Megnevezés
Kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás

19
20
21
22
23
24

Kiadások összesen:
Bevételek:
OEP finanszírozás
Saját bevételek
TÁMOP pályázat
Önkormányzati tám.

25 Bevételek összesen:
26 Likviditás helyzete:

B
Jan.

C
Febr.

D
Márc.

E
Ápr.

F
Máj.

G
Jún.

H
Júl.

I
Aug.

J
Szept.

K
Okt.

L
Nov.

adatok:E Ft-ban
M
N
Dec.
Összesen

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16950
34941

10512
3026
4453
16950
34941

10512
3026
4450
16950
34938

10511
3020
4450
16950
34931

126143
36306
53430
203408
419287

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34775

44
123
34774

44
123
34774

44
123
34771

40
123
34768

524
1476
417287

34942

34942

34942

34942

34942

34942

34942

34942

34941

34941

34938

34931

419287

Jan.

Febr.

Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2014.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

7810
2187
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6373

5816
1647
6367

71786
20304
76470

13836

13836

13836

13836

13836

13836

13836

13836

16370

13836

13836

13830

168560

12874
389
1779
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12874
389
1123
542

12874
389
0
542

12874
389
0
542

12878
385
0
540

154492
4664
2902
6502

15584
1748

13805
-31

13805
-31

13805
-31

13805
-31

13805
-31

13805
-31

13805
-31

14928
-1442

13805
-31

13805
-31

13803
-27

168560
0

29
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve
A
1
2
3
4

Megnevezés
Nyitó egyenleg
Bevételek:
1. Helyi adó

5

2.Egyéb közhatalmi bev.

6
7
8
9

3.Önkormányzati sajátos
bevétel
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.
5. Saját bevétel
6. Átvett pénzeszközök
(műk.és felh.)

10 7. Bevételek (1.+…+6.)
11 8. Finanszírozási művelet
12
13
14
15
16

9. Bevétel mindösszesen
(Nyitó+7.+8.)
Kiadások:
10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhelő
járulékok
12. Dologi kiadás

17 13. Műk.c. pénzeszk.átadás
14. Ellátottak pénzbeli
18 juttatásai
15. Működési kiadás
19 (10.+…+14.)

Adatok E Ft-ban
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Január
Február Március Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptembeOktóber November December Összesen
676 515
689 629
664 678
662 906
676 469
365 518
313 567
332 616
137 562
200 782
234 831
68 211
676 515
40 000

12 000

98 000

25 000

0

2 000

14 260

3 000

0

0

0

0

0

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

63 978

67 978

70 978

194 000

176 571

154 571

255 831

294 593

24

5 000

8 500

95 500

24 000

8 000

2 000

16 000

2 000

1 000

31 000

362 000
40 260

0

0

0

0

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 593
11 000

61 597
11 005

739 120
132 005

108 000

100 000

150 000

83 000

102 000

120 000

110 000

40 728 1 210 662

188 593

179 593

227 593

166 093

286 093

218 593

191 593

144 330 2 484 047

853 086

844 200

920 509

957 499

865 062

545 111

541 160

498 709

423 655

419 375

426 424

38 924

36 746

36 746

35 640

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

10 746

9 600

9 600

8 400

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

93 546

47 418

47 000

46 000

36 000

33 000

32 000

31 000

30 603

35 000

35 000

45 000

43 000

461 021

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 291

579 536

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18073

18070

216 883

163 457

159 715

158 715

146 409

140 194

139 194

138 194

137 797

142 194

142 194

152 193

10 000

13 350

11 621

11 350

10 350

10 350

12 350

15 392

10 350

10 350

169 715
0
9807

172 065
0
85538

158 030

149 544
0
30 000

148 544
8 000
10 000

150 147
9 000
160 000

157 586
2 478
10 000

152 544
0
10 000

162 543

75 000

151 544
26 000
260 000

48 000

62 000

52 000

42 000

42 000

52 809

22 000

42 000

123 000

348 000

82 000

60 000

211 000

65 287

32 000

195 670

163 457
0

20. Egyéb felhalmozási kiadás

25 19. Felh. kiadás mindössz.

7 000

0

20 16. Működési c. tartalék
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
22 18. Felújítás
23 19. Beruházás

8 000

0

9 807

85 538

153 670

26 20.Finanszírozási kiadások
21.Kiadás mindösszesen
27 (17.+19.)

163 457

179 522

257 603

281 030

499 544

231 544

208 544

361 147

222 873

184 544

358 213

28 22.Bevétel,kiadás egyenlege

689 629

664 678

662 906

676 469

365 518

313 567

332 616

137 562

200 782

234 831

68 211

212 541 3 160 562
0
33 930
419 461

150 191 1 770 447
10 350

125 813

160 541 1 896 260
45 478
10 000
814 015
42 000

404 809

52 000 1 264 302
0

30

212 541 3 160 562
0
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Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014 - 2017. évi alakulása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

B
2014. terv
132 005
491 076
1 700
402 260
739 120
1 766 161
0
678 855
39 031
0
717 886
130 099
546 416
3 160 562
419 461
93 546
461 021
446 257
133 279
125 813
216 883
1 896 260
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
3 160 562

31

C
2015. terv
135 701
504 826
1 748
413 523
759 815
1 815 614
0
284 418
22 000
0
306 418
50 000
250 000
2 422 032
431 206
96 165
473 930
458 752
137 011
75 350
222 956
1 895 370
22 000
305 377
229 041
556 418
0
2 451 788

Adatok E Ft-ban
D
E
2016. terv 2017. terv
139 772 143 965
519 971 535 570
1 800
1 854
400 000 412 000
782 610 806 088
1 844 153 1 899 478
0
0
150 000 154 500
22 660
23 340
0
0
172 660 177 840
40 000
40 000
150 000
50 000
2 206 813 2 167 317
444 142 457 466
99 050 102 022
488 147 502 792
472 515 486 690
141 121 145 355
40 182
40 187
229 644 236 534
1 914 802 1 971 046
20 000
20 000
200 000 107 840
102 660 100 000
322 660 227 840
0
0
2 237 462 2 198 886

16. melléklet

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
A

1
2
3
4
5
6

Megnevezés
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Összesen

B
Alapadó
29 000
4 150
38 650
280 000
6 000
357 800

Adatok E Ft-ban
C
D
Költségvetésben
Közvetett
tervezett bevétel
tám.
29 000
0
4 000
150
38 000
650
280 000
0
6 000
0
357 000
800

A 2014. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel
összesen 357.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek
jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás
összege 150 E Ft.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában évről évre csökken az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás adómentességének kifutása miatt. Ez 2014-ben ez 650 E Ft.
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17. melléklet

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
2014. év

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összes saját bevétel
Össes saját bevétel 50%-a
Adósságot keletkeztető ügylet

E Ft-ban
B
összeg
357 000
70 386
6 000
0
5 000
0
438 386
219 193

2013.12.31-én fennálló kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összege:
1.080.708,06 CHF
A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 67.§ (1) bekezdése
értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és járulékait 2014. február 28. napjáig átvállalja.
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18. melléklet

2014. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)
Saját erő

Adatok E Ft-ban
B
C
Kötelezettség
váll.össz.
2015.
107 947 107 947
0
107 947

0
107 947

Kötelezettség
váll.össz.
205 377

2015.
205 377

167 394
0
17 024
20 959

167 394
0
17 024
20 959

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Forrásai
Támogatás
EU Önerő
BM Önerő
Önkormányzati saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
3 475
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szoc
Forrásai
Önkormányzati saját erő
3 475

Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő
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2015.
3 475
3 475

Kötelezettség
váll.össz.
22 661

2015.
22 661

22 661
0

22 661
0

19. melléklet
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Adatok E Ft-ban
B
C
D
E
Megnevezés
Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
IKSZT
2 510
5 210
2 700 2011. évről áthúzódó pályázat
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002 233 331 285 549
52 218 Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft
A

1
2
3

Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti

4
5

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

6
7

KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program

Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.

780 463
21 748

859 171
21 748

78 708 a tényleges önerőt.
0
EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási

166 229 igény
55 005 Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 36.691.-E Ft összeggel csökkent.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletben zárolásra, illetve átcsoportosításra kerültek a Térségi Szociális Gondozási
Központ és a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda bevételi és kiadási módosított
előirányzatai, melynek oka, hogy az intézmények térségi feladatokat látnak el, fenntartójuk a Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás. A társulás 2013 év közben vált jogi személyiségű
költségvetési szervvé, ezért volt szükséges az átcsoportosítás végrehajtása.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése
alapján a szerkezetátalakítási tartalékból kapott 56.720.- E Ft, melyet a közoktatási intézmények
működtetésére kapott önkormányzatunk, továbbá 7.810 E Ft mely a beszámítás összegének differenciált
visszapótlására került megállapításra.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációjára biztosított december havi leutalt összeg, mely a bevételi oldalon az egyéb központi
támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá
kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Központosított támogatásként pályázat útján 14.000 E Ft összeget nyert önkormányzatunk, mely a
Spotcsarnok felújítására fordítható, az összeget december hónapban utalta a Kincstár.
A tartalékból kivezetésre kerültek a megfelelő költséghelyekre a tartalékban megtervezett és az év során
felhasznált kiadások előirányzatai.
A Városi Egészségügyi intézmény engedélyezett létszámkerete 31 fő. A háziorvosi-, és a védőnői
szolgálatoknál jelentkező létszámkeretre jelenleg nincs szükség. A módosítás során 2 álláshelyet szeretne
az intézmény megszüntetni, így az engedélyezett létszámkeret 29 főre változik.
Az engedélyezett létszámkeretből kivezetésre került a Települési Önkormányzati Társuláshoz tartozó Térségi
Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett
létszáma.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium
nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő
kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok
forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
13

Döntési javaslat:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.529.195 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 782.532 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 609.154 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 555.247 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.025.252 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 544.465 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 111.056 ezer forint, dologi kiadás
562.834 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 806.897 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 7.868 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 917.414 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 724.957 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.045 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 4.751 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási
céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 41.826 ezer forint, hiteltörlesztés
összege 134.586 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja
be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 578.661 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

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

A Bizottság javasolja a 2013. évi költségvetési rendelet
előterjesztés szerinti módosítását.

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

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.529.195 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 782.532 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 609.154 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 555.247 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.025.252 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 544.465 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 111.056 ezer forint, dologi kiadás
562.834 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 806.897 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 7.868 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 917.414 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 724.957 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.045 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 4.751 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási
céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 41.826 ezer forint, hiteltörlesztés
összege 134.586 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja
be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 578.661 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

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

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

3 438 235
3 565 886
3 529 195
-36 691

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
1.
Költségvetési támogatások
1.
Költségvetési támogatások
36 030
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
3.
Központosított támogatás
17 021
4.
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
5.
TEKI támogatás
6.
Szerkezetátalakítási tartalékból
64 530
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
6 719
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
7.
Talajterhelési díj
8.
Gépjármű adó
9.
Termőföld bérbeadása
10.
Különféle bírságok
11.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
12.
Mezőőri járulék bevétele
1.
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
1.

4.
1.
2.
3.
4.

1.

5.

10.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány-mű
Előző évi pénzmaradvány-felj
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
IKSZT műk.kölcsön visszatér
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön vis
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszat
Kölcsönök visszatérülése összesen:

96 616
-61 430
28 862
0
0

2 367
15 306
280

1.
2.
3.
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
349
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

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

1.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel

2.

3.

4.

1

-1085

-531

2.
3.
4.
5.

-2059

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

5
5449

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

-238545
-7220

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

1289
9917

-2

Városi Egészségügyi Intézmény
1.
2.
3.
4.

6.

Térségi Gondozási Központ
1.
2.
3.
4.

9.

-10 559

Közös Önkormányzati Hivatal
1.
2.
3.
4.

11.

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

Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

-36 691

2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
IV. Módosított előirányzat
V. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
800 229
179 869 612 498 504 068
0
836 151
184 086 760 850 430 102
0
544 465
111 056 562 834 806 897
0
-291 686
-73 030 -198 016 376 795
0

Összesen
2 096 664
2 211 189
2 025 252
-185 937

Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
407
-24
-268
kiutalatlan támogatás rendezése
-418

átcsoportosítás

Változás

407

-24

-686

0

Összesen
115
-418
0
0
-303

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
átcsoportosítás
95
-95
0
bérkompenzáció
33
33
bevétel csökkenés miatt
-1220
-1220
kiutalatlan támogatás rendezés
-2
-117
-407
-526
Változás
126
-117
-1722
0
0
-1713
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Csárdaszállási telephely költségei
97
33
-1687
-1557
NTP-ÖTM-MPA pály.felh.
161
117
622
900
Szimba pályázat felh.
150
150
Állami támogatás felhasználása
305
-850
6213
5668
Zárolás-Települési Önk.Társ-hoz át
-60499
-15482 -20806
-96787
Változás
-59936
-16182 -15508
0
0
-91626

Egészségügyi Int.
Kompenzáció
OEP bérrendezés
OEP bevételből
7-es praxishoz vásárlás

Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
114
30
144
1 830
1 830
3 619
5
3 624
336
336
1 944
30
3 955
5
0
5 934

Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
támogató szolgálatra pály.pe.felhasználása
259
keresetkieg, szoc.jh.adó átcsop.
6686
-4263
5009
Zárolás-Települési Önk.Társ-hoz át
-265941
-61384 -272881

Változás

-259255

-65647 -267613

Közös Önkormányzati Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Egyszeri készletbeszerzésre átadott pe
segélyek elszámolása
kiutalatlan támogatás rendezése

-1515

-878

-1515

-878

átcsoportosítás-fejlesztésre

Változás

3

0

Összesen
259
7432
-600206
0
0
0
0 -592515

Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
400
400
-87305
-87305
-12517
-1814
-16724
-655
-655
-13172
-88719
0 -104284

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

Dologi

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

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

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

0

0

18 171
18 171

0

0

0

6 567

hulladéklerakó bérl.díj társtelepüléseknek pe.átad.

Változás
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
átcsop.fejlesztésre
Változás
85600050 Okt vagyon működtetése

0

0

fordított ÁFA befiz miatt.

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0
0
0
0
18 171
18 171
6 567
0
6 567

0

0

0

6 567

0

0

-1 735
-1 735

0

0

0

0

0

-62 000
-62 000

0

0

0

0
0
0
-62 000
-62 000
0
0
0

0

7 574
7 574

0

7 574
7 574

0

3 710
3 710

0

3 710
3 710

Változás
0
84140317. Okt.vagyon önkorm.költségek
átcsop.okt.működtetés
Változás
0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Változás
0
0
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
ÁFA befiz.köt, költségalapú bérlakás működtetése

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás
parkfenntartás dologi kiad.növ.
Változás
0
85601110 Ped.szakszolgálat

0

0
0

-1 735
-1 735

218
0

218

0

0

218
0
218

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
85202111. Kis Bálint Isk.működtetése

0

0

0

0
0
22 012
0
22 012

működtetés kiadásai

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

22 012

működtetés kiadásai

Változás
0
85202112 Rózsahegyi K.Isk.működtetése

0

22 012

0

0

27 404
27 404

360
360

27 764
27 764

0

17 011
17 011

0

17 011
17 011
0
0
0
0

működtetés kiadásai

Változás
0
85311110. Kner Imre Gimn.működtetése
működtetés kiadásai

Változás
85202110 Oktatási int. működtetése

Változás
85203110 Zeneiskola műk.
működtetés kiadásai

Változás
84113310 Helyi adókkal kapcs.
Változás

0

0

0

0

0

0

35
35

1
1

4 130
4 130

0

4 166

0

0

0

0

0
0

4

0

85600010 Okt.kieg.tev.
működtetés kiadásai

Változás
84140210 Közvilágítás

2 035
2 035

Változás
0
84140310 Városgazdálkodás
bevételnövekedés terhére
2 520
Kistérségi Társulásnak pe.átadás
Telep.Önk.Társ-nak átadott pe.-int.fin.

Változás
84242112 Településőrök

Változás

251
251

0

2 286
2 286

0

0

0

0
0

895

19 187
225
440 805

Változás
2 520
84140311 Nyári diákmunka
támogatásból diákok foglalk.
1 173
Változás
1 173
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
testvérdelegációkkal kapcs.kiad.
Változás
0
84242110 Közterület felügyelők
Változás
84242111 Mezőőri szolgálat
bérkompenzáció

0

0

0

895

19 187

441 030

42
42

0

0

1 215
1 215

0

1 780
1 780

0

1 780
1 780

0

0

0

0
0

0

460
0
460

460
460

0

0

22 602
225
440 805
0
0
0
0
0
0
0
463 632

0

0

0

0

0

0
0
0

0

500
0
500

0

0

28 862
0
28 862

0

-1 450
739
-711

0

0
0
0

84253110 Polgárvédelmi tev.
saját bevétel növ-ből
Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

500
0

0

28 862

fordított ÁFA

Változás
85101150 Óvodai nevelés
átcsop.fejl-re
óvoda támog.
Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

500

0

0

28 862
-1 450

0

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.
szúnyog és rágcsálóirtás
Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

-1 450

739
739

0

0

0

0

905
905

0

905
905
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

Változás
89044215 Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

5

0

89044214 Mg.közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatás kiadása

12 800

3 500

981

Változás
88992410 Családsegítő szolg.

12 800

3 500

981

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
0
89044216 Beton, kerítés, varroda közmunkapr.
közmunkaprogram
41 563
Változás
41 563
89044217 Belvíz közmunkapr.
közmunkaprogram
114 000
Változás
114 000
89044218 Mg. Közfoglalkoztatás
közmunkaprogram
58 000
Változás
58 000
89044219 42 fő 6 órában foglalk.
közmunkaprogram
1 897
Változás
1 897
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0

6 400
6 400

8 756
8 756

0

56 719
56 719

17 023
17 023

8 500
8 500

0

139 523
139 523

9 424
9 424

22 000
22 000

0

89 424
89 424

539
539

0

0

2 436
2 436
0
0
0

0

0

17 281
0
17 281

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88212410 RK gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0
0

5 203

Erzsébet utalvány

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

5 203

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

5 203
0
5 203

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
87301118 Mirhóháti u. TIOP

0

0

0

0

0
0

Változás
88992810 Falugondnoki szolgálat

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0
0

0

6

0

89030150 Civil szervezetek működési támogatása
pe. Átadás civil szervnek
Változás
0
84140310 Közcélú támogatás-menedzsment

0

0

1423

1423
0
1423

Változás
0
89044210 Közhasznú foglalkoztatás-kézbesítők

0

-3016
-3016

0

-3016
-3016

Változás
0
89044310 Közmunka 2013-ban induló
átcsop.program elemekre
-211969

0

0

0

0
0

-28616

-45724

-28616

-45724

0

-286309
0
-286309

Változás
89044311 Közmunka

-211969

1423

Változás
0
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása

0

0

0

Változás
0
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
0
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás

0

0

Változás
0
93291110 Fürdő
szolgáltatás vás.,műk.tám.
Változás
0
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás
egyéb rendezvények kiadásai
testvértalálkozók kiad, egyéb rendezvények

0

0

0

0
0
0

0

12700
12700

9547
9547

22247
22247

1502
100

140

Változás

0

0

1602

140

közmunkaprogram
3700
Változás
3700
88100010 DAOP pály.
átcsoportosítás fejl-ből
329
Változás
329
96090050 Tourinform Iroda támogatása

500
500

3148
3148

0

80
80

1253
1 253

0

0

1502
240
0
1742

0

7348
7348
0
1662
1 662

89044411 Téli közfoflalkoztatás új

Változás

0

0

7

0

0

0
0
0

96030210 Temetkezés
Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

0

0

500

sportalap felosztása

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

Változás
Összesen:

Mindösszesen:

0
0

0

0

0

0

500

0

500
0
500

0

0

0

0

0

0
0
0

26 543

9 788

96 730

465 509

0

598 570

-291 686
-291 686

-73 030
-73 030

-198 016
-198 016

376 795
376 795

0
0

-185 937
-185 937
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
IV. Módosított előirányzat
V. Módosított előirányzat
változás

42 000
26 812
7 868
-18 944

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Magtárlaposi lakások felújítása
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák

Előirányzat neve

Változás
-22 000
4 277

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Szoc. Gond. Központ
Adományból felújítás-Zárolás-Települési Önk. Társuláshoz átcsop.

-1221

Közös Önkormányzati Hivatal

Határ Győző Városi Könyvtár

Felújítás változás összesen:

-18 944

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
566 303
44 726
IV. Módosított ei.
601 808
48 648
V. Módosított ei.
724 957
16 045
Változás
123 149
-32 603
Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Felhalm. egyéb kiadásai
214 386
219 386
176 412
-42 974
Előirányzat neve

Belvíz fordított ÁFA
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Csepel dízel motor vás.
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Óvodai épület felúj.
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás
Selyem u. óvoda ép.
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124.
Játszótéri játékok vás.
Esze T. u. vízelvezetés
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044

Összesen
825 415
869 842
917 414
47 572
Változás
28 862
524
102
127
2969
318
301
24167
1735
22292
842
460
3486
34474
1450
159
1389
246
420
419
200
-1662

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Gondozási Központ
TÁMOP pály. Fejlesztés-Zárolás Települési Önk. Társuláshoz átcsop.

-650

Közös Önkormányzati Hivatal
80
175
400

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

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Pályázati pénzből játék beszerzése- Zárolás Települési Önk. Társuláshoz átcsop.
Közművelődési Közgyűjt.Intézmény

-136

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

Fejlesztési kiadás összesen:

123 149

Önkormányzat
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe.

10

-34 474
1 871

Önkormányzat
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön
IKSZT műk.kölcsön
Liget Fürdőnek műk.kölcsön
Közköltséges temetésre kölcsön

15 306
2 176
15 000
471

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:
Kötvény felhasználás

32 953

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

Felhalmozási kiadás összesen:

-75 927
47 572

12

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím
szám

Alcím
szám

Előir.
szám

1.

1.

1.

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

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

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

1.
1.
1.

2.
3.

3.
1.-3.
4.

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
1.
2.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

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

1.
2.
3.
4.

70 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

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

1.-6.

2013. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
1

Módosított
előirányzat V.

789 171
168 425
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
79 991
12 186
101 088
64 661
21 538
196 508
68 544
15 957
18 337
0
12 476
14 487
83 184
0
0
0
27 204
912 035
14 487
926 522
262 100
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

28 000
0
0
6 527
10 000
387 627
9 000
0
0
0
9 000
1 323 149
195 567
441 556
566 747
0
1 203 870

21 900
0

39 853
0

2 319 321
300

2 566 872
0
649
0
0

300

649

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

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

2

6 800
0
0
0
6 800

0
5 715
0
0
5 715

183
2 101
0
0
2 284

0
0
0

4 140
145 879

4 145
155 955
0

150 019

160 100

238 545
10 294

0
0
0

248 839

0

395
1 726

1 684
11 643
0

2 121

13 327

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

1 323 149
207 760
609 154
566 747
782 532
39 853
0
3 529 195
3 529 195

2 191 799

2 179 916

0

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

Előir. szám Cím neve Alcím neve

4.

Előir. neve

13.

4.

Módosított
előirányzat V.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

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

2013. évi terv

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

3

37 861

7 339
10 000

63 409
1
2 933
0
26 232
0
12 295

58 100

104 870

650 451

671 688

2 900

0
0
5 974
0
0
650 451
708 551

677 662
782 532

3. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cím
szám

1.

1.

1.

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

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

Módosított
előirányzat V.

2013. évi terv

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Készlet értékesítés
Polgárvédelem bevétele
Kis Bálint Iskola műk.bevétele
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele
Kner Imre Gimnázium műk.bev.
Ped.szakszolgálat műk.bevétele
Kamatbevétel kötvény
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
Nyári diákmunka támogatása
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Beton, varroda közmunkapr.tám.
Belvíz közmunkapr.támogatása
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása
Téli közfoglalkoztatás új
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
Magyarország szeretlek pályázati pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
4

1 114
8 140
20 575

1 114
8 140
52 531

393
2 084
2 084
3 000

393
2 084
2 084
3 000
203
1 470
2 630
1 396
2 848
16

25 000

45 396

13 861

20 000

22 529
2 700
47 033
0

96 251

195 567

190 115

10 945

3 000
18 408
286 309

3 000
18 408
715
1 215
18 052
27 165
922
64 136
142 023
103 674
7 348
8 553

16 808

0

12 214
12 935

340
7 061
12 214
12 935
650

2 200
541 989

2 200
441 556

0

0

541 989

441 556

3. melléklet
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítá
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 545

319 844
32 529
32 545

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%

1.

5.

1.

5.

1.

6.

6.

49 538
28 862
91 929
555 247

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

11 500
537 885

11 500
566 747

4 000
300
1 500
700
0
400
0

4 000
300
1 500
700
0
400
0

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Cseme
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Szé
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér.
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü
Közalapítvány pály.tám.megel.megté
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
1.

Alapszolg.ny.gond.egység inf
49 538
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel
91 929
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
526 385
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1 500
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízm
10 000
Közérdekű köt.váll.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

5

1 500
10 000

2 367
15 306
1 000
7 000
7 000
21 900

1 280
7 000
7 000
39 853

4.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Cím

Alcím Előir.

Cím Alcím Előirányzat neve

Adatok E Ft-ban
2013. évi terv

Módosított

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
274 662
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
40 339
Dologi kiadás
198 392
Pénzeszköz átadás
277 794
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormány
791 187
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
5 775
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
1 559
3.
Dologi kiadás
5 622
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár ös
12 956
3.
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
11 528
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 112
3.
Dologi kiadás
10 886
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szo
25 526
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
55 754
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
15 054
3.
Dologi kiadás
15 596
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu
86 404
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
70 323
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
19 025
3.
Dologi kiadás
62 671
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összes
152 019
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
250 044
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
67 161
3.
Dologi kiadás
262 815
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ össze
580 020
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
132 143
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
33 619
3.
Dologi kiadás
56 516
4.
Pénzeszköz átadás
226 274
5.
Ellátottak juttatása
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
448 552
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
800 229
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
179 869
3.
Dologi kiadás
612 498
4.
Pénzeszköz átad., egyéb t
504 068
5.
Ellátottak juttatása
0
Működési kiadások mindösszesen:
2 096 664
2 096 664
1.
2.
3.
4.
5.

6

315 372
52 469
411 440
669 337
0
1 448 618
7 987
2 023
7 619
0
17 629
10 361
2 646
11 197
0
24 204
0
0
0
0
0
0
78 905
20 848
80 416
5
0
180 174
0
0
0
0
0
0
131 840
33 070
52 162
137 555
0
354 627
544 465
111 056
562 834
806 897
0
2 025 252
2 025 252

5. melléklet

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

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

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

8560050
1.
2.
3.
4.
84140317
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
85601110
1.
2.
3.
4.
84111410

Szakfel.

Cím Alcím
Előirányzat neve 2013. évi terv
neve neve

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás (Kama
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
10 000
Pénzeszköz átad., e
13 807
Összesen:
23 807
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
6 934
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen
6 934
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
10 917
Munkaa.terh.jár.és s
2 948
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., e
93 715
Összesen:
121 580
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 861
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 455
Pénzeszköz átad., e
22 000
Összesen:
25 455
Ped.szakszolgálat
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0

Módosított
előirányzat V.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 171
0

18 171
0
0
10 000
20 374
30 374
0
0
26 046
0
26 046
0
0
0
31 715
31 715
10 917
2 948
14 000
0
27 865
0
0
4 360
0
4 360
0
0
21 435
0
21 435
0
0
7 165
22 000
29 165

218
218

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.
3.
4.

7

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

0
0
0
0

5. melléklet

84111510
1.
2.
3.
4.
85202111
1.
2.
3.

85202112
1.
2.
3.

85311110
1.
2.
3.
4.
85202110
1.
2.
3.

85203110
1.
2.
3.
4.
84113310
1.
2.
3.
4.
85600010
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
0
Okt.int. működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Zeneiskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
42 000
Összesen:
42 000
Okt.kieg tev.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
0
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
33 238
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
42 500
Pénze. átad., egyéb
18 960
Összesen:
61 460
Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
750
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
750
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
22 012
1 902
23 914

27 404

27 404

17 011
17 011

2 379
2 379
35
1
4 130
4 166
0
0
0
0
0
2 035
0
251
0
2 286
0
0
33 238
0

33 238
2 877
991
88 313
464 330
556 511
1 173
42
750
0
1 965
0
0
1 780
0
1 780
0
0
0
0
0

5. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

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

9 029
1 962
2 100
0
13 091

10 032
2 108
2 100
0
14 240

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

0
0
0
0
0

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

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

216
58
850
400
1 524

216
58
1 350
400
2 024

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

0
0
38 772
2 090
40 862

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
15 510
Összesen:
15 510
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
6 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Téli közfoglalkoztatás 8 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Mezőgazd.közfogl. 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000

0
0
0
16 249
16 249

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

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

9

0
0
0
7 180
7 180
0
0
6 905
0
6 905
0
0
0
0
0
0
0
125
0
125
1 326
204
0
0
1 530
21 460
4 704
1 001
0
27 165
1 079
287
17
0
1 383
0
0
0
4 000
4 000

5. melléklet

89044216
1.
2.
3.
4.
89044217
1.
2.
3.
4.
89044218
1.
2.
3.
4.
89044219
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Beton, kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Belvíz közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Mg.közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
42 fő 6 órában foglalk. Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 500
Összesen:
4 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 700
Összesen:
2 700
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 000
Összesen:
2 000
10

41 563
6 400
8 756
0
56 719
114 000
17 023
8 500
0
139 523
58 000
9 424
22 000
0
89 424
1 897
539
0
0
2 436
0
0
0
0
0
0
0
0
4 300
4 300
0
0
0
4 500
4 500
0
0
0
8 203
8 203
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

5. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.
2.
3.
4.

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

88992810
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

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

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és s
2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 075
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
Személyi juttatás
20 217
Munkaa.terh.jár.és s
2 729
Dologi kiadás
2 346
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
25 292
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
Személyi juttatás
211 969
Munkaa.terh.jár.és s
28 616
Dologi kiadás
45 724
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
286 309
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
14 809
Munkaa.terh.jár.és s
1 999
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
16 808
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
910
Összesen:
910
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
11

0
0
0
4 084

4 084
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 849

3 849
7 841
2 118
527
0

10 486
20 217
2 729
2 346
0
25 292
0
0
0
0
0
16 555
2 281
0
0
18 836
0
0
0
1 750
1 750
0
0
0
800
800
0
0
0
1 460
1 460
120
32
348
0
500

5. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
89044410
1.
2.
3.
4.
96090050
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84251050
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
20 663
Összesen:
20 663
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Téli közfoglalkoztatás új
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
100
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
100
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
2 956
Pénzeszköz átad., e
6 475
Összesen:
9 431
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
5 500
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
5 500
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
274 662
Munkaa.terh.jár.és
40 339
Dologi kiadás
198 392
Pénzeszköz átad., e
277 794
Önkormányzat összesen
791 187
791 187

12

0
0
0
10 737
10 737
0
0
12 700
30 210
42 910
0
0
2 252
1 290
3 542
3 700
500
3 148
0
7 348
329
80
1 253
0
1 662
0
0
0
4 000
4 000
0
0
100
0
100
0
0
2 956
6 975
9 931

5 500
5 500

315 372
52 469
411 440
668 977
1 448 258
1 448 258

6. melléklet

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

2.

6.

6.

Előirányzat neve

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

Módosított
előirányzat
V.

2013. évi
terv
20 000
22 000

0
0
4 277
291

42 000

4 568
3 300

Selyem u. épület felújítása

3 300

6.

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

0

3.

0

6.

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

0

4.

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérsé
Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42 000

7 868

7.

6.

Felújítási kiadás mindösszesen:

13

0

7. melléklet

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

7.

Előirányzat neve

2013. évi
terv

Módosított
előirányzat V.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO

392 421
17 834
51 505
102 143

Belvíz fordított ÁFA

1 500
900

Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések

START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gy
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Csepel dízel motor vás.
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Óvodai épület felúj.
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás
Selyem u. óvoda ép.
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124.
Játszótéri játékok vás.
Esze T. u. vízelvezetés
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján
Corini és Vidovszky festmények vásárlása

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

566 303

7.

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

0

7.

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

0

7.

0

0

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés

0

5974
695
11532
18 201

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0
566 303

1 604
175
4 900
6 679
724 957

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kisté
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.

6.

7.

7.

7.

0

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

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

8.

0
0

Pályázati pénzből játék beszerzése

5.

149
0

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

4.

699 928
149

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

392 421
17 834
49 843
102 143
28 862
1 500
900
2969
524
3476
102
127
2969
318
301
24167
1735
22292
842
460
3486
34474
1450
159
1389
246
420
419
200
600
1000
2100
200

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
37 354
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe.
Támogatás értékű felhalmozási ös
37 354
14

2 880
1 871
4 751

7. melléklet
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

1 000
1 800
4 572

1 000
1 800
4 572
3 922

7 372

11 294

44 726

16 045

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
1 000
Körösök Völgye Közh.Egy.
873
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön ny
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön
IKSZT műk.kölcsön
Liget Fürdőnek műk.kölcsön
Közköltséges temetésre kölcsön
Kölcsönök nyújtása összesen:
3 873

2 000
1 000
873
5 000
15 306
2 176
15 000
471
41 826

210 513

134 586

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

134 586

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

917 414

Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra
Környezetvédelmi alapból pály.tám.

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
1.

1.

9.

10.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421

Egyéb finanszírozás kiadásai
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8. melléklet

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

Alc
ím
sz
ám

Elő
ir. Cím Alcím
Előirányzat neve
sz neve neve
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
Talajterhelési díj
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játéko
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás

2013. évi terv

400
200
0
2 100
13 000
0
500
0
0
4 400
4 000
0
10 000
10 000
2 577
0
0
0

Beszámítás
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból
Sportcsarnok felújítására-központosított tám.
Közművelődési int.támogatása-pályázati pe.

Közfogl.saját erő
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.

0
507

Könyvtár pm
Műv.ház pm.
Közös hivatal pm.
Segély elszámolás

Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
IKSZT beruházás
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

0
2 200
3 726
0
0
420
20 000

843
3 000
7 962
1 500

segély elszámolás
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
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Módosított
előirányzat V.

0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
10 000
2 577
0
0
0
0
56 720
14 000
2 000
0
0
475
797
17 930
17 024
0
0
1 026
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

87 335

143 049

0
0
4 358
0
0
1 981
35 285

0
0
436
1 898
0
1 981
35 285

Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner

4.
4.

0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041

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

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

10 519
474 156
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8. melléklet
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
351
0
1 230
13 197
44 107
75 927
1 257
4 214
0
55 000
0
0
0
0
0
0
71 460
21 758
5 000
0
430 423
573 472
573 472
573 472
5189
5 189
578 661

9. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

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

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

2013. évi terv

Módosított
előirányzat V.

2 729 684
708 551
0

2 772 793
793 093
0

2 746 663
782 532
0

3 438 235

3 565 886

3 529 195

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 211 189
26 812
869 842
458 043

2 025 252
7 868
917 414
578 661

3 438 235

3 565 886

3 529 195

0

0

0

10.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

2013. évi nyitó
létszám (fő)

IV. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

V. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

-34

0

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

-2

29

160

160

-160

0

1
39
3
2
3
3

-1

0
39
3
2
3
3

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszá
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Összesen:

1
38
3
2
4
4

1

-1
-1

1
5
5
28
322
295
15
632

-22
-21

-21

5
5
6
301
295
15
611

-196

-196

0
1
5
5
6
105
295
15
415

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő
munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák
átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó
a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul,
2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Térítési díjakat meghatározó önkormányzati rendeletek módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 3-i
ülésén tárgyalta a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak módosítását,
meghatározta a 2014. március 01. napjával fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1.
napjával életbe lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül
meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a törvényben meghatározott eljárási rendnek megfelelően mind a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet, mind a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló
26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott térítési
díjak.
A helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj összege az előző évihez viszonyítva nem változott, így a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009.
(III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása nem szükséges.
Előzetes hatásvizsgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor az intézményi térítési díjak
összegének meghatározására. A fenntartó az időskorúak és a fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkülszolgáltatás, valamint a fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel – szolgáltatás esetében élt az
önkormányzati kompenzáció lehetőségével. Ebben az esetben nő az intézmény önkormányzati támogatása,
azonban ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított térítési díjak bevezetésére kerülne sor, akkor az, az adott
szolgáltatás megszüntetését okozná.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2014. március 01. napjával bevezetésre kerülő
intézményi térítési díj.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
1. § A Társulási Tanács által meghatározott intézményi térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással
beépítésre kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
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Előzetes hatásvizsgálat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati
rendelet módosításához
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor a térítési díjak összegének
meghatározására.
A gyermekélelmezés tekintetében a térítési díjak összegei az általános iskola tekintetében változnak. Az alsó és
felső tagozat normáját a Társulási Tanács egy szintre emelte, mert mind összetételben, mind mennyiségben azonos
a két korcsoport kiszolgálása.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2014. március 01. napjával bevezetésre kerülő térítési
díj.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. § A Társulási Tanács által meghatározott térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással beépítésre
kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Fent leírtak figyelembevételével készült el mindkét módosító rendelettervezet, kérem, szíveskedjenek azokat
megvitatni, és elfogadásukról dönteni.

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

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.
(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § Aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

1. melléklet a
Térítési díjak szolgáltatásonként
A
B
C
Ellátási forma
1993. évi III. tv Önkormányzati
szerint számított kompenzáció
intézményi
térítési díjak
2014. évre
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés
374,-+101,-Gyomaendrőd
(ÁFA)
Szociális étkeztetés
374,-+101,-Hunya, Csárdaszállás
(ÁFA)
Szociális étkeztetés kiszállítási díja
50,-Házi segítségnyújtás
465,-Időskorúak nappali ellátása étkezés
260,210,nélkül
Fogyatékos személyek nappali
540,490,intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali
914,489,intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Átlagos szintű és demens
2.290,-gondozást, ápolást igénylő ellátás
68.700,-- 1-2 ágyas, előteres önálló
2.750,-vizesblokkos szoba
82.500,-Átmeneti elhelyezésGyomaendrőd,
2.290,-Blaha u. 2-6.
68.700,-- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

15
16 - Személyi segítés Szociálisan
rászorultak részére
17 - Szállítás Szociálisan rászorultak
részére
18 - Személyi segítés Szociálisan nem
rászorultak részére
19 - Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I.
30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján

/2014. ( . ) önkormányzati rendelethez
D
2014 . évi
intézményi
térítési díjak

E
Szolgáltatási
egység

374,-+101,(ÁFA)
374,-+101,(ÁFA)
50,465,50,-

Ft/adag

50,-

Ft/nap

475,-

Ft/nap

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

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

Ft/adag
Ft/nap
Ft/óra
Ft/nap

240,-

--

240,-

Ft/óra

40,-

--

40,-

Ft//km

400,-

--

400,-

Ft/óra

150,-

--

150,-

Ft/km

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…..) önkormányzati rendelete a
gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § Agyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a

/2014. ( . ) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés térítési díjai
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Teljes árú térítési díjak
Óvoda
Általános iskola
Középiskola
50 %-os térítési díjak
Óvoda
Általános iskola
Középiskola

B
C
D
Reggeli
Tízórai
Ebéd
70
175
76
89
229
127
244
Reggeli
Tízórai
Ebéd
35
88
38
45
115
64
122
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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E
Uzsonna
51
101
Uzsonna
26
56
-

F
Vacsora
127
180
Vacsora
64
90

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott
támogatást szabályozó rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) “48. § (1) Költségvetési támogatás támogatási igény
alapján nyújtható. A támogatási igény formája: pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet
benyújtani. A támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában megjelölt
személy, testület dönt.”
Hat olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) KT rendelet – Ifjúsági Alap
2. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
3. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet
– Vállalkozásfejlesztési Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap és Rendezvény Alap is, amely
részleteiben más önkormányzati rendeletben nem szabályozott, így azt Önkormányzati működési támogatás címén
nyújtjuk a többihez hasonló működési, eljárási keretben.
Az egyes alapok működési gyakorlata:
Ifjúsági Alap
2011 előtt viszonylag nagy összeggel szerepelt az éves költségvetésekben, 2011-ben már nem volt képezve a
költségvetésben, 2012-ben 210 ezer ft. minimális összeg, majd 2013 és 2014-ben nem szerepel előirányzat hozzá.
A rendelet nem ír elő a képzésére kötelező szabályt csak az 5. § (1) bekezdésében annyit mond ki, hogy az
önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg az ifjúsági alapból pályázati úton nyújtható támogatás és a
kötött felhasználású előirányzatok mértékét.
Az alap forrásának elapadása részben forrás hiány, részben a fajsúlyos célokhoz kötöttség hiánya miatt következett
be. Gyakorlatilag osztálykirándulásokra, találkozókra kértek 10-50ezer forintnyi összegeket. Az ifjúsági rendeletünk
ma már csak két kérdést szabályoz:
a)
az ifjúság zenés rendezvényeken való részvétele és a rendezvények szervezésének szabályai.
b) Az ifjúsági alap pályázati rendszere és szabályai
Az alap megszüntetése és az alapját szolgáló rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a zenés táncos
rendezvényeket magasabb szintű jogforrás is szabályoz.
Civil Alap
Elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódó kulturális tevékenységet támogatja pályázati rendszerben. Az elmúlt két
évben meghívásos alapon működik közel állandó összegű költségvetési előirányzat mellett. A pályázati rendszer
alapvetően szabályozott – egy kérdésben még túlszabályozott is. A magasabb szintű jogforrást ismétel több
szabályunk. Ezeket deregulálni kell!
Nem szabályozott viszont a kötött alap felhasználása. Az elmúlt év óta szabály nélküli szabályként alkalmazzuk az
OMT (Önkormányzati működési támogatás) jelzést a pályázatkezelő rendszerben. Szükséges lenne erre is szabályt
alkotni a közművelődési és a sport rendeletben is. Természetesen ez nem nyílt pályázati rendszer lenne, hanem
meghívásos, vagy egyedi igény benyújtási lehetőség, amely csak egy-egy konkrét cél megvalósítását szolgálná. Pl.
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Képtár működtetés, sport telep fenntartás és működtetés.
Sport Alap
Elsősorban helyi egyesületi formában végzett versenysport tevékenységet támogatja pályázati rendszerben. Az
elmúlt két évben egyre csökkenő, az idén az előző évhez képest növekvő költségvetési előirányzat mellett. A
pályázati rendszer alapvetően szabályozott – egy kérdésben még túlszabályozott is. A magasabb szintű jogforrást
ismétel több szabályunk. Ezeket deregulálni kell!
Nem szabályozott viszont a kötött alap felhasználása. Lásd a civil alapnál leírtakat.
Itt felvetődik még a kérdés a nem civil szervezeti formában (egyesület, szövetség) pályázók igényeinek
befogadhatóságáról. Magyarul: magánszemély pályázhat-e, nyújthat-e be támogatási igényt. Véleményünk szerint
az alapok célját és rendeltetését nézve csak átlátható szervezetnek, a civil törvény vagy a GT hatálya alá tartozó
szervezetnek legyen támogatási igény lehetősége. Ez a kérdés érinti a környezetvédelmi alapot, a rendezvény
alapot és a polgármesteri alapot is.
Környezetvédelmi Alap
Korábban hektikusan, az elmúlt két évben tervezetten képződik az éves költségvetésben. Az alapot szabályozó
rendelet 2. §-a kógens szabályokat ír elő a költségvetési előirányzatának képzésére. Ez a parancs elvileg nem
áthágható, szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel.
A további megállapítások a fentiekhez hasonló.
Idegenforgalmi Alap
A rendelet megalkotását és azt követő évben képződött ilyen célú előirányzat az éves költségvetésben és volt kiírva
pályázat hozzá. Az alapot szabályozó rendelet 2. §-a kógens szabályokat ír elő a költségvetési előirányzat bevételi
jogcímeire. Ez a parancs elvileg nem áthágható, szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel.
2010-től nincs a költségvetésben ilyen jogcímen előirányzat.
A rendelet célrendszerét gyakorlatilag átvette a költségvetésben is nevesített rendezvény alap, ami viszont nincs
szabályozva ilyen tárgyú rendeletben.
Két dolog lehetséges:
1) A rendezvény alap megnevezést kell módosítani idegenforgalmi alapra a költségvetésben, vagy
2) A rendezvény alapról kellene egy rendeletet alkotni és az idegenforgalmi alapról szóló rendeletet hatályon kívül
helyezni.
A további megállapítások a fentiekhez hasonló.
Rendezvény Alap
Lásd az Idegenforgalmi Alapnál leírtakat, másrészt a költségvetési intézmény és az alapok viszonyának értékelését
a legvégén.
Vállalkozásfejlesztési Alap
Ez is elhalt 2010-től (vagyis nincs előirányzata az éves költségvetésben), annak ellenére, hogy a tárgyi rendelet 3. §a itt is szabályokat ír elő az alap számításának, képzésének metodikájára. Ez a parancs elvileg nem áthágható,
szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel. 2011-től nincs a költségvetésben ilyen jogcímen
előirányzat.
Ha az alap létjogosultsága kérdéses, akkor célszerű lenne hatályon kívül helyezni az erről szóló rendeletet a
konzisztens helyi jogalkalmazás miatt.
Polgármesteri Alap
A költségvetésben évente képződik előirányzat erre a jogcímre. A támogatási eljárásában 2013-tól az elektronikus
pályázati szabályokat alkalmazzuk. Az igények nem pályázatok, hanem egyedi támogatási igények.
Itt a szintén felmerül a magánszemély támogatási igény lehetősége.
Önkormányzati működési támogatás
Ezek az alapok kötött előirányzatainak igénylését takarja ilyen megnevezéssel. Ezen a polgárőrök, tűzoltó alapítvány
működési támogatása, a Képtár és sportpálya fenntartás, illetve a tiszteletdíj lemondásból keletkező egyéb
előirányzat elosztásának technikai megoldását értjük. Rendeletileg nem szabályozott és vannak átfedések is. Azaz
pl. a civil és a sport alapnak is van kötött része, de nem ilyen címen igénylik, hanem mint OMT.
Alapok és a költségvetési szervek viszonya
Az elmúlt évben és talán korábban is kapott alapból „támogatást” költségvetési intézmény. Véleményünk szerint egy
alapfeladatát ellátó költségvetési szerv nem külön alapból (pl. rendezvény alap) kell, hogy részesüljön, hanem a
normál költségvetési előirányzatában kell, hogy szerepeljen az alapfeladatát lehetővé tevő önkormányzati
támogatás. Tehát nem pályázik és nem elszámol, hanem feladatot és ehhez előirányzatot kap, melynek
felhasználásáról a normál intézményi beszámolójában ad számot.
Javaslat
Az egyes rendeletek megtisztítása és egyenszabatossá tétele, összhang a rendeletek és a költségvetési rendelet
között. Az ifjúságról és a vállakozásfejlesztési alapról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése. A nem szabályozott
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de létező rendezvény alap és a szabályozott de nem létező idegenforgalomi alap közötti disszonancia feloldása. A
polgármesteri alap és a kötött támogatások igénylési szabályainak megalkotása, a támogatások célok szerinti
homogenizálása. Azaz a szabad és kötött alapokról rendelkezés, felhasználás ’ágazati’ alapon szerveződjék.
Javaslatok a koherens jogi szabályozás és finanszírozás megteremtésére:
1. A jövőben öt, tárgyi rendeletekben is szabályozott, a gyakorlatban jól működő, egységes jogi és technikai
keretekben működő alap legyen fenntartva. A környezetvédelmi, idegenforgalmi (rendezvény), civil, sport és
polgármesteri alapok.
2. Kerüljön szabályozásra, hogy az alapokon belül a kötött előirányzatokból csak egyedi igénnyel, míg a szabad
előirányzatokból nyilvános pályázat útján lehet forráshoz jutni.
3. A támogatási alapok kötött és egyedi előirányzatai felelett a cél szerint legyen a döntési jog
telepítve. Másszóval a idegenforgalmi, sportcélú, illetve civil célt szolgáló kötött előirányzatok felelett a cél
szerinti feladatkörben érintett bizottság legyen előkészítési és döntési joggal felruházva.
4. Csak átlátható szervezet juthasson forráshoz.
5. A tárgyi rendeletek és a költségvetési rendelet koherenciájának megteremtése, a szükséges dereguláció
elvégzése.
6. A pályázati technológia – pályázati űrlapok és szoftveres keretrendszer – összehangolása az új
szabályokkal.

A fentiek érdekében a következő rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett
normaszövegű rendelet megalkotását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett normaszövegű
rendelet megalkotását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett
normaszövegű rendelet megalkotását.

Döntési javaslat
"Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 11., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § (1) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közm. Ör.) 6. §-a
kiegészül a következő (2a), (2b), (2c) és (2d) bekezdésekkel.
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„(2a) Az Alap maximum 85% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének
támogatására fordítható.
(2b) A (2a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) a Városi Képtár működtetése
b) a kulturált és társadalmilag elfogadott együttélés szabályainak érvényesülését elősegítő szervezet működése
c) a tűzvédelmi hagyományok ápolását elősegítő és a tevékenységet megvalósító szervezet működése
(2c) A (2a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.
(2d) Az Alap előirányzataiból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható civil szervezet igényelhet
támogatást.”
(2) A Közm. Ör. 6. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Közm. Ör. 6/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„6/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(4) A Közm. Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek a közművelődési feladatot
ellátó önkormányzati intézmények, a város közoktatási intézményei, a település alapcélként közművelődési folytató
civil szervezetei, a város magángyűjteményei, Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei és a
helyi Közművelődési Tanács.”
(5) A Közm. Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet módosítása
2. § (1) A sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sport Ör.) 7. §-a kiegészül a
következő (1a), (1b) és (1c) bekezdésekkel.
„(1a) A kötött felhasználású kiadási előirányzatok közösségi célt megvalósító sportcélú tevékenységek támogatására
fordíthatók.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) a Semmelweis utcai és Népligeti füves sporttelek működtetése
b) a diáksport
(1c) Az (1a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.”
(2) A Sport. Ör. 7. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„7. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Sport. Ör. 7/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„7/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(4) Sport Ör. kiegészül a következő (2a) bekezdéssel.
(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzatokból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható
sportszervezet igényelhet támogatást.
(5) A Sport Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat sport feladatainak megvalósításában együttműködnek a város közoktatási intézményei, a
közoktatási intézmények diáksport szervezetei, a Magyar Diáksport Szövetség Gyomaendrődi Diáksport Bizottsága,
a helyi sportegyesületek, a sportcélú és sportolási feltételket nyujtó létesítmények üzemeltetői.”
(6) A Sport Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet módosítása
3. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Kved. Ör.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„A Környezetvédelmi Alapból támogatást pályázat útján olyan, az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható
civil szervezet kaphat, amely célszerinti tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási
területén végez a 3. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.”
(2) A Kved. Ör. 10/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„10/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(3) A Kved. Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
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4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása
4. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29. ) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Idfor. Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § Az Alap bevételei:
(1) A tárgyévet megelőző év idegenforgalmi adóbevételének az üdülőhelyi feladatok támogatási jogcímen nyújtott
központosított támogatás együttes összegének legalább 50%-a,
(2) Az Alap előző évi maradványösszege”
(2) Az Idfor. Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. § (1) Az Alapot kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
(2) Támogatható célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) hagyományos gasztronómiai fesztiválok és kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása, „
(3) Az Idfor. Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § (1) Az Alap éves keretösszegéből a kiemelt idegenforgalmi célok megvalósítására 10% céltartalékot kell
képezni, 90%-a nyilvános pályázat útján igényelhető a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítására.”
(4) Az Idfor. Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzatból pályázat útján csak az államháztartásról szóló törvény szerinti
átlátható szervezet igényelhet támogatást.”
(4) Az Idfor. Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.
(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselőtestülethez kell benyújtani.
(3) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.
(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság bírálja el.
(8) A támogatás mértékéről:
a) alapítványok által benyújtott pályázatoknál a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók esetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(10) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak
végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.”
(5) Az Idfor. Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„9. § Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt évente a zárszámadásról szóló rendelet
tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.”
(6) A Idfor. Ör. 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„9/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(7) Az Idfor. Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a Közm. Ör. 6/B. §, 6/C. §, 6/D. §, 6/E. §, 6/F. §, 6/G. §, 6/H. §, 6/I. §, 6/J. §, 6/K. §, 6/L. §, 6/M. §, az 1. melléklete,
2. melléklete és 3. melléklete,
b) a Sport Ör. 7/B. §, 7/C. §, 7/D. §, 7/E. §, 7/F. §, 7/G. §, 7/H. §, 7/I. §, 7/J. §, 7/K. §, 7/L. §, 7/M. §, az 2. melléklete,
3. melléklete és 4. melléklete,
c) a Kved. Ör. 10/B. §, 10/C. §, 10/D. §, 10/E. §, 10/F. §, 10/G. §, 10/H. §, 10/I. §, 10/J. §, 10/K. §, 10/L. §, 10/M. §,
az 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete,
d) a Idfor. Ör. 9/B. §, 9/C. §, 9/D. §, 9/E. §, 9/F. §, 9/G. §, 9/H. §, 9/I. §, 9/J. §, 9/K. §, 9/L. §, 9/M. §, az „Az állami
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támogatásokra vonatkozó külön szabályok” alcíme, 2. melléklete és 3. melléklete,
e) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
f) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 36/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
g) a Közművelődésről szóló 25/1999. (VI. 23.) KT rendelet módosításáról szóló 44/2008. (XII. 3.) önkormányzati
rendelet
h) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2010. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet
i) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 47/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
j) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 12/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet
k) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. rendelet
l) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 46/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
m) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 48/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
n) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet
o) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 25/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelet
1. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Civil Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ….. önkormányzati rendelet
….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a közművelődésről
szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/20……. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20…..
évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
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A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20… január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és
elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének,
postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják
egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
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elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

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

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

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó
és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
2. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Sport Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló …….. önkormányzati
rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../20... (…) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 20... évi
Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
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és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő
15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
d) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és
elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
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Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó
nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül
tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

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

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

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó
és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
3. melléklet a ../2014. (..) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Környezetvédelmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
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amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati
rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a
Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi
Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil
szervezeteknek, a 20….. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a
felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot
nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
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forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és
elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

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

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
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Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó
és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
4. melléklet a ../2014. (..) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta az Idegenforgalmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati
rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a
Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet Idegenforgalmi Alap
pályázati rendszerét szabályozó 3. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 20…..
évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be,
a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
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benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és
elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
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alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

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

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

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó
és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2014. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Mag Barbara, Megyeri László aljegyző
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Lehóczkiné Timár Irén
egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Márjalaki József kompenzációs listás
önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 27-i ülésén fogadja el az önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletét. A költségvetés - figyelemmel Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeleteben szabalyozott Környezetvédelmi Alapra, a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteben létrehozott Civil Alapra, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeleteben deklarált Sport Alapra valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott Idegenforgalmi Alapra - tartalmazza ezen
alapok kötött és pályázható támogatási részének előirányzatait is.
A 2014. évi költségvetési rendelet 6. § (12) bekezdése a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszegét
3.600.000, a (8) bekezdése a Sport Alap pályázható keretösszegét 12.000.000, a (11) bekezdése a Civil Alap
meghívásos alapon pályázható keretösszegét 1.400.000 forintban, míg a (13) bekezdése az Idegenforgalmi Alap
pályázható keretösszegét 1.000.000 forintban határozta meg.
A fentiekből kitűnik az is, hogy az Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Alapoknál nyílt eljárásban lehet
pályázatot benyújtani az alapokat szabályozó rendeletek általános célkitűzései, elvei mentén a pályázati kiírás
szabályai szerint.
A Civil Alap esetében ez évben is a Közművelődésről szóló rendelet fő célkitűzései mellett speciális célokat és
követelményeket is meg kíván határozni. Az általános közművelődési és kulturális értékek gazdagítása mellett azok
a szervezetek lesznek támogathatók, akik a pályaművükben szerepet vállalnak a város turisztikai és idegenforgalmi
céljainak megvalósítását támogató és kiemelt kulturális programjaiban, így különösen:
a) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
b) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában,
c) Gyomaendrőd 25 éves város jubileumi év programjainak színesítésében.
Ennek megfelelően a Civil Alapra 2013-ban pályázatot benyújtott szervezetek közül meghívásos alapon a javaslat
szerint szervezetek és két újonnan belépő szervezet kerülhet meghívásra.
Az Ügyrendi Bizottság javaslatára a Civil Alap pályázat ez évben két komponensű lesz. Az A komponensben
pénzbeli támogatásra, míg a B komponensben intézményi szolgáltatás természetbeni nyújtására lehet pályázni,
természetesen a kiírásban megjelölt állapotú szervezeteknek a kiírásban lévő feltételek megléte esetén.
Természetesen mind a nyílt, mind pedig a meghívásos pályázatok esetében a bíráló és döntéshozó szerv a
pályaművek értékelése alapján a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt szempontokat is figyelembe
véve dönt majd a támogatási összeg megállapításáról vagy a pályázat elutasításáról.
A pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a helyi médiákban tesszük közzé.
A Sport Alap és Idegenforgalmi Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, a Civil Alap elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a
Környezetvédelmi Alap elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A
pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Képviselő-testületet a 2014. április 24-i ülésén tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a bizottságok javaslata alapján a 2014. április
24-i testületi ülésen dönt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási alapokhoz kapcsolósó pályázati rendszert
szabályozó önkormányzati rendeletek koherens és konzisztens szabályrendszerének kialakítása mellett
gondoskodtunk a hozzá kapcsolódó részletes eljárási szabályok és azt leképező, implementáló technológia (eűrlapok és pályázat kezelő szoftver) kialakításáról is. Az egységes szabályok alkalmazása és az adminisztrációs
terhek csökkentése érdekében minden pályázatnál és az egyedi támogatási kérelmek esetében is kötelezően
alkalmazandó a pályázati útmutató. A pályázatokkal kapcsolatos fontos tudnivalókról és praktikus ismeretekről, a
2013. évi elszámolások tapasztalatairól 2014. február 27-én tájékoztatót tartunk a potenciális és érdeklődő pályázó
szervezeteknek.
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A pályázati kiírások mellett beterjesztjük a pályázati és egyedi támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó
Pályázati útmutató 2014 és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentumokat is.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és az ÁSZF illetve pályázati útmutató dokumentumokat a
döntési javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja
a kiírás-tervezetben foglalt pályázati eljárások elindítását és a kapcsolódó
dokumentumok elfogadását.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Környezetvédelmi Alap kiírás-tervezetben foglalt pályázati eljárás elindítását és a
kapcsolódó dokumentumok elfogadását. A bizottság a Sport, Civil és
Idegenforgalmi Alap kiírását tudomásul veszi.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja
a kiírás-tervezetben foglalt pályázati eljárások elindítását és a kapcsolódó
dokumentumok elfogadását a következő módosítással.
A Civil Alap pályázható keretösszege 150.000 forinttal csökkenjen és a kötött
alapja ezzel az összeggel növekedjen kifejezetten a közgyűjteményi
közalapítvány működési támogatásának növelése céljából. A csökkentett
pályázható összeg ellentételezése céljából a Civil Alap két komponensűvé alakul,
ahol az A komponensben pénzbeli míg a B komponensben intézményi
szolgáltatás természetbeni nyújtására lehet pályázatot benyújtani a felhívásban
megjelölt feltételeknek megfelelő szervezeteknek.

1. döntési javaslat
"2014. évi Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil
szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programokkal és előadói művekkel,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, így különösen a:
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ba) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
bb) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában,
továbbá a
bc) Gyomaendrőd 25 éves város jubileumi év programjainak színesítésében
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között a pályázatának
A) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymillió-négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
B) komponensében összesen 1.150.000 forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként
oszthat szét.

3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 3.3 pontban felsorolt Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2013. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak,
továbbá programajánlatukkal hozzájárulhatnak az 1. pontban foglalt és kiemelt turisztikai attrakciót is nyújtó városi
rendezvényekhez.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
h) Endrődiek Baráti Köre
i) Szülőföld Baráti Kör
3.3.2 B) komponensben a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatára azok a 3.2 pontban
foglaltak, akik 2013-ban a Katona József Művelődési Ház, Közösségi Ház és a Kis Bálint Általános Iskola
tornatermét közművelődési (különösen tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros próbák, tudományos és életmód
jellegű előadások, időskori civil közösségi és közművelődési programok) céljából rendszeresen igénybe vették.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
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4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
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B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április
16-i, a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
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Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"2014. évi Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2014. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.)
és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 12.000.000 forintot, azaz tízenkettőmillió
forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
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illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az
Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
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6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április
15-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"2014. évi Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2014,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2014-ben a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillióhatszázezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2013. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
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g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2014-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek
kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
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A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. április 14-i, a
Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
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döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Megyeri László
4. döntési javaslat
"2014. évi Idegenforgalmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd
Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati
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Útmutató

2014,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi
feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2014-ben támogatható fő célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.000.000 forintot, azaz egymillió forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2013. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
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részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
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8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április
15-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
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A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Megyeri László
5. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2014 és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok tartalmának megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvielő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2014. évi
támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2014' és az 'Általános Szerződési Feltételek'
dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrıd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelı szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat mőködési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályázatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert
dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
a) Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetési rendelete, továbbá
b) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az Idegenforgalmi Alap,
c) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
d) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
e) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának fıbb szabályai.
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén
tevékenykedı civil szervezetek pályázati támogatások útján történı támogatásával, mőködésük megerısítésével, a civil szektor fejlıdésének
elısegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati idıszakot megelızıen Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrıdön
ténylegesen mőködnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi
rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet
továbbá egyéb kapcsolódó jogszabályokat.
2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetıségét alapvetıen a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál elıirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelı szervezet elıkészítése elızi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhetı dokumentumok, melyek megjelentetésérıl a pályázat kezelı szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenésérıl szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi médiákban is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történı megjelenését követıen
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelızi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyrıl a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelı szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályamőveket.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok
mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetıség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelı szervezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
Formai hibának minısül:
- a hiányosan vagy nem pályázat kezelı szervezet által kibocsájtott elektronikus őrlapon ügyfélkapun keresztül vagy határidın túl benyújtott támogatási igény;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója az önkormányzati rendelet alapján
nem jogosult támogatására;
- ha a támogatási igény benyújtója ugyanarra a támogatási alapra újabb
támogatási igényt nyújtott be;
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Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelı szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelı szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményérıl haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntésérıl, a szerzıdéskötés feltételeirıl:
az Önkormányzat döntésérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályamővét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítı postai küldemény már a szerzıdéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
Szerzıdéskötés: az értesítı levélben szereplı feltételek teljesítése után
kerül sor a szerzıdéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselıjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere elıfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerzıdéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidıszak letelte után
kell beszámolnia. Az elıfinanszírozás idıbeli ütemezését a támogatási
szerzıdés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az idıszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelı szervezet helyszíni ellenırzést tarthat, illetve Önnek szerzıdésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetıen a szerzıdésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésbıl származó támogatás nyerhetı, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelıségérıl a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegő visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír errıl fontos részleteket, amelyhez olvass el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenırzés: a pályázat kezelı szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetıségük van arra, hogy a támogatási idıszak alatt és az elszámolási határidıtıl számított 5 évig ellenırizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított
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10 évig a kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az
ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás

3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhetı költségvetési támogatás mértékének alsó
és felsı határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (elıfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történı folyósítás, visszatérítendı vagy nem visszatérítendı költségvetési támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetısége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményérıl történı
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülı támogatási
szerzıdés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezıen használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
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3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerıforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplı kiadástípusokat – összesítı – fısoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fısor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a jármőüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhetı, ha azok a szervezet mőködését, illetve
létesítı okiratának megfelelı tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
mőködést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkızések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédı egyesület tevékenysége között ez nagy valószínőséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsısorban a célszerinti mőködést támogatják.
A programokat megvalósító pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás
1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az
Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerzıdés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzık (pályázat kezelı
szervezet, pénzügyi belsı ellenırzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelınek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen mőködési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az elızı pontban leírtak alapján egyszerően kijelenthetı, hogy a mőködési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet mőködését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítı okiratban.
Különösen nem elszámolható költségek
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a) Nem számolható el az olyan, támogatási idıszakban felmerült költség,
melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási idıszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan
mőködési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhetı mőködési költségek.
Ennek megfelelıen nem támogatja a szervezet alapvetı mőködési, igazgatási költségeit, a belsı, külsı kommunikációt, a törvényi megfelelést,
adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs
célú kiadásokat.
A következı táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzıen elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

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

A2

Jármő üzemeltetés költségei

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

A3

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

A4

PR, marketing költségek

A5

Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
Humán erıforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, elıfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

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

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei

Védıruházat, védıfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

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

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetıi díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerzıdéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezetı, karnagy, edzı, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erısítı, számítógép, tornaszınyeg,
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sport-

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomdaköltség, katalógus, meghívó
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felszerelés, táncruha stb.
C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítı önkormányzati rendeletek elıírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselıje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelızıen minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelı szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelő Általános Nyomtatványkitöltı Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthetı elektronikus
nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történı benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésıbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelő elektronikus őrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidı:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegzı dátuma: 2013. március 31.
Cím: Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrıd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati őrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra

Fontos információ!
Az ÁNYK programról, mőködésérıl, telepítésérıl a következı internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati őrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következı internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentı, a pályázati és elszámolási őrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentı őrlap

Az őrlapot kitöltését követıen ki kell nyomtatni, cégszerően aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelı szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidıig. Az őrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az őrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltı program F1-es billentyőjére aktiválható.
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TAMAPALY14 pályázati őrlap

A pályázati őrlap fılapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitölteni.
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A pályázati őrlap 02 jelő lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati őrlap 03 jelő lapján a jogszabályi megfelelıség, a kizárási és
érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelezı nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történı kizárásra adhat okot.
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A pályázati őrlap 04 jelő lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.
Az önerı összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás
nem követeli meg önerı meglétét.
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TAMAELSZ15 pályázat elszámoló őrlap

Az elszámoló őrlap fılapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
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Az elszámoló őrlap 01 jelő lapja az Áht. vhr. Által elıírt kötelezı nyilatkozatot tartalmazza. A nyilatkozat elfogadásának elmaradása az elszámolás
elutasításának következményét vonja maga után.
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Az elszámoló őrlap 02 jelő lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bıvíthetı, így összesen 980 számla adatai rögzíthetık. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
TAMAELSZ15KL elszámoló lap kísérı őrlapja

A kísérı őrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek elsı csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérı lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelızi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezıkrıl a pályázó szervezet a programőrlapon/pályázati őrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényérıl nyilatkozat formájában értesíteni a kezelı szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselı,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelıszervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy a társadalmi szervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejőleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés elıkészítésben, döntéshozatalban részt vevı személy esetén.
Ezért a pályázati programőrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés elıtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidıben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelı szervezet érkezteti és formai
ellenırzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetıség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelı szervezet a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelı szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minısített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelı szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követı kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelı szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésrıl.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelı szervezet a döntés jóváhagyását követıen. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetıség.
8. Támogatási szerzıdés
A támogatási döntésrıl szóló értesítı levelek tartalmazzák a szerzıdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerzıdéstervezettel egy idıben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerzıdést és az értesítı
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerzıdés csak akkor köthetı, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejő elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A támogatás igénybevételére a támogatási szerzıdés keretei között van
lehetıség, a szerzıdés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstıl számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerően” aláírt támogatási szerzıdés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történı aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerzıdéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselıjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintı változásbejegyzés van folyamatban, és a szerzıdéskötés idıpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerzıdéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelı szervezettıl.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelı
szerv a támogatási szerzıdés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyzı végzés kapcsán fellebbezési lehetıséget
biztosít, melyre nyitva álló idı elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL jelő őrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselı aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezetı pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerzıdés aláírása:
A támogatási szerzıdést elıször a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplı aláírás képpel megegyezıen. Amennyiben a szervezet cégszerő aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerzıdéseket.
A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek kell a szerzıdést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerzıdés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerzıdés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betőkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellıl. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerzıdést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselı
vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
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esetben a képviselı aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerzıdés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésıbb a támogatási szerzıdésben rögzített idıpontig kezdeményezheti a támogatási szerzıdés módosítását.
A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerzıdésben meghatározott
határidıig van lehetısége. Ez azt jelenti, hogy ebben az idıszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésıbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelı szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan
módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerzıdés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerzıdésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD14 jelő elektronikus őrlap kitöltésével és ügyfélkapun történı
beküldésével van lehetıség.
Az
elektronikus
őrlap
letölthetı
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerzıdés módosító őrlap elsı oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító őrlap 02 jelő lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerzıdés
módosítás a költségvetés fıösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes (vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni.
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10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelı szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerzıdés
mindkét fél részérıl történı aláírását követıen a szerzıdésben meghatározott idıpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
elızı évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következı évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelı szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenırzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fı szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok elıírásainak megfelelıen kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerzıdés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerzıdésszerő felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenırzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelı szervezet, illetve a támogatás
jogszerő felhasználásának ellenırzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevıszék) a támogatási idıszak alatt és azt
követıen a támogatás felhasználását az elszámolási határidıtıl számított
5 évig ellenırizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenırzése kétféle módon történik:
a) a támogatási idıszak végétıl számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelı szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenırzésével.
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A következı fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenırzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló mőködési és a program pályázatok esetén is két részbıl áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthetı a szerzıdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerően, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelıen, a szerzıdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlıen bizonyítania kell a támogatás szerzıdés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerzıdés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrıd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidık: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerzıdésben megjelölt határidıig, a pályázatban megjelölt támogatási idıszakot követı 30 napon belül, de legkésıbb 2015. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelı szervezethez. A határidıben benyújtott beszámoló
ellenırzése után a kezelı szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidıre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetısége van.
A pénzügyi elszámolás részét képezı pénzügyi bizonylatok fıbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló őrlapon.
A kezelı szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követı 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerő elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az elıbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelı szervezet a hiánypótlás beérkezését követıen az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
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A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerzıdésszerő teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyújtott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelı szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerzıdés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerzıdésszegést követett el. Ennek esetei például a következık:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követıen
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidıt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerzıdésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követıen a
támogató eláll a támogatási szerzıdéstıl és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszerébıl vagy a támogató
a támogatási szerzıdést felmondja. A szerzıdést megszegı szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelı szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás idıtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az errıl szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerősíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelı szervezet útján határidı megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási idıszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerzıdésben megjelölt idıszakban megvalósult gazdasági események
költségeit a TAMAELSZ15 illetve TAMAELSZ15KL jelő elektronikus őrlapon elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerő és a céljának megfelelı 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 (lásd
11.3.1), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplı
összegbıl mennyit számolt el a szerzıdésszámmal hivatkozott támogatási
szerzıdés terhére. A számlaösszesítın feltüntetett adatok valódiságát, az
eredeti bizonylatokkal való egyezıségét és az eredeti bizonylatok elıírt
záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítıt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint összeghatárt meghaladó bizonylatok esetén;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint értékhatár felett;
d) a 100.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási
kiadás esetén a vonatkozó szerzıdés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80.
§ (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A TAMAELSZ15 elszámoló őrlap számlaösszesítıjében fel kell rögzíteni
valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és
a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendı számviteli bizonylat másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítı sorrendjével megegyezıen, hogy a
tételes ellenırzés során a költségek, kifizetések egyértelmően azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítı szerinti azonos
sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra,
pl. a számlaösszesítıben az 1. sorszámmal rendelkezı számla mögött
megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum, szerzıdés is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása a beszámoló részeként kötelezı. A nyilatkozatot a beszámoló őrlap tartalmazza.

- 29 -

11.3.1 Számlaösszesítı és a számla záradékolása
A TAMAELSZ15 jelő elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány elsı oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelő lapja a számlaösszesítı. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bıvíthetı, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítı soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési idıpontjának megfelelı emelkedı sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
idıpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követıen záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2015.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-14 azonosító számú szerzıdés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelı pályázatoknál értelemszerően kell alkalmazni.
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1. ábra

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

A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok
szerint kitölteni készpénzes kifizetések esetén.
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítı digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelezı mellékletek még jellemzıen szállítási számlák. Ezek esetén a menetlevelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai
számla, autópályadíj bizonylata stb.) kell csatolni a számlaösszesítıhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármő hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítı stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ15 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése elıtt azok jobb felsı sarkára írják rá a számlaösszesítı
megfelelı sorszámát.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerő lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerőbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretőek sem, a szkennelés során a következı paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminıség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetıség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az elsı részletet a
TAMAELSZ15 alap elszámolás őrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ15KL jelő kísérılapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelı szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenırzés
A helyszíni ellenırzéseket a pályázat kezelı szervezet végzi el. Az ellenırzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenırzést a
mőködési célú támogatások esetében utólagos ellenırzésként, a támogatási idıszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenırzés lefolytatását követıen, a programok esetében közbensı
vagy utólagos ellenırzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzıdés szerinti megvalósulását követıen - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényérıl a kezelı szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
szerzıdések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, viszszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértı.
A kifogást a nemzetgazdasági miniszternek kell küldeni.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétıl, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstıl számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
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a) a pályázati azonosítót
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevı aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok fıszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylı azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerzıdésbıl eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bőnüldözési
vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbıl, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelızıen
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Mag Barbara civil kapcsolatokért felelıs ügyintézı
Telefon: 66-581-233
e-mail: magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu
Az e-őrlapok és ügyfélkapu használatának mőszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 20-275-8045
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2014. március 1-tıl)
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerzıdéseihez
I. Az Általános Szerzıdési Feltételek hatálya, értelmezı rendelkezések
1. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
a) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap elıirányzatai terhére kötött támogatási szerzıdésekre (a továbbiakban: támogatási szerzıdés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2014. január 1-ét követıen megkötött támogatási
szerzıdésekre terjed ki.
3. A támogatási szerzıdés az ÁSZF-tıl eltérı feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerzıdés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısül, amelyet a szerzıdı fél a támogatási szerzıdés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerzıdésben használt
fogalmak szerint értelmezendıek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrıd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrıd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendı támogatásban részesülı természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dılt betővel jelölt általános szerzıdési feltételek a szokásos szerzıdési gyakorlattól, illetve a szerzıdésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közremőködıket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekrıl szóló 2011.
évi CVIII. törvény elıírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elı,
Kedvezményezett köteles a közremőködıket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetıvé teszi a legkedvezıbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerzıdésben megjelölt felhasználási idıszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerzıdés mellékletét képezı költségtervben szereplı közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati
kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszerébıl
származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi
elszámolás és záró szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató elızetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos
reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekrıl (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttmőködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is elıírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben meghatározott támogatás teljes összegérıl köteles a Támogató által meghatározott idıpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ15 jelő elektronikus őrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az ıt terhelı köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ15 őrlap számlaösszesítıje a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítı bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és
bruttó összegét. A Számlaösszesítıt úgy kell elkészíteni, hogy tételes el-

lenırzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelmően azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítın túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyezı bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerzıdés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is ha az azon feltüntetett bruttó érték meghaladja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.) 80. § (5) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítı bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult
személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon
bizonylatok alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és
13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai megközelítéső bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság elıtti megjelenítésének módját, illetve
amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntetı – költségtervét tartalmaznia
kell.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett
által benyújtott költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a
Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az
egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követıen, de legkésıbb az elszámolási határidı napjáig kell benyújtani a TAMAMOD14 jelő elektronikus őrlapon.
19. Elıfinanszírozás, illetve idıarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésıbb az elszámolás idıpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerzıdésszerően elkészített
beszámoló esetén 5 napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30
napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.

21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a
szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megırizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességő, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minısül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történı ellenırzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által mőködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbıl biztosított költségvetési támogatás esetén a közremőködı
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történı
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 83. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 83. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység meg-

valósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerzıdés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselıjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsıbb szerve olyan napirendet tőz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszőnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenırzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenırzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenırzés keretében az ellenırzést végzı szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenırzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a
pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák
és bizonylatok ellenırzésére, a számlákat kibocsátó személyektıl a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerzıdésszegés, a szerzıdés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelı a támogatás folyósítását
felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály elıírja, illetve ha a
támogatási szerzıdés megkötését követıen a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményrıl szerez
tudomást, amely a költségvetésbıl nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerzıdés felmondását, vagy az attól történı elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerzıdéstıl egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerzıdésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követıen következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest jelentıs késedelmet szenved;

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

37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrıd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidıig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerzıdésbıl
származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály,
vagy felügyeleti intézkedés a támogatás alapját biztosító elıirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló
../2014. (III. 1.) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint
a Támogató költségvetési elıirányzatainak kezelésére, felhasználására
vonatkozó önkormányzati rendeletei és belsı szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerzıdéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
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Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 6. § (3), (6) és (11) bekezdésben biztosított előirányzatok terhére
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Környezetvédelmi Alapra nyílt
pályázati felhívást tett közzé 88/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozatban foglalt feltételekkel, továbbá elfogadta a
nyilvános pályázatok Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési
feltételeket is.
Ezen kívül a kötött felhasználású előirányzatokról, valamint a képviselői tiszteletdíj felajánlásokról rendelkezett,
melyeket Önkormányzati Működési Támogatás formájában nyújtott a fent említett 88/2013. (II. 28.) Gye. Kt.
határozatban foglaltakhoz hasonló feltételek mellett.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az
elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok
eredeti példányai, valamint a pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai (PDF) a képviselőknek és
bizottsági tagoknak megküldött emailben elhelyezett linkről tölthetők le. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy 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). Belső ellenőrzés által a pénzügyi bizonylatok
számviteli ellenőrzése megtörtént, a belső ellenőr véleményének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletében
olvasható.
A támogatásban érintett szervezetek:
Civil Alap (meghívásos)
1. Halgasztronómiai Egyesület
2. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
4. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
5. Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
6. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
7. Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
9. Hallható Hang Alapítvány
10. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Sport Alap
1. Gyomaendrődi Judo Klub
2. Körös Kajak SE
3. Székely Mihály Modellező és Sportklub
4. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
5. Korona Biliárd Klub
6. Körös Kézi Club Egyesület
7. Sánc Röplabda Sportclub
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8.
9.
10.
11.

Kner Tánc,-Sport Egyesület
Gyomaendrődi Futball Club
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület

Környezetvédelmi Alap
1. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
2. Bónom-zug Vizéért Egyesület
3. Békés Megyei eresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
4. Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5. Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
6. Irimiás Róbert Társulása
Önkormányzati Működési Támogatás
1. Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
2. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3. Gyomaendrődi Futball Club
4. Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottság
5. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
6. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
7. Körös Kajak SE
8. Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatott szervezetek közül a Kulturális Egyesület Komédiás
Kör mind a Civil Alappal, mind pedig az Önkormányzati Működési Támogatással kapcsolatos pályázata esetében
módosítást kezdeményezett az elszámolás határidejének tekintetében, így határidőre – 2014. januárt 31. – nem
nyújtotta be az ezekkel kapcsolatos elszámolást. Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottsága szintén módosító lapot
nyújtott be a megítélt támogatási összeg csökkentésére, mivel nem tudták a teljes összeget felhasználni. Emellett
benyújtották a felhasznált összeggel való elszámolásukat.
Az elszámolások során tapasztalatként merült fel, hogy a pályázó szervezetek egy része nem fordított elég figyelmet
az elszámolás szabályszerűségére. Nem ismerték, vagy nem alkalmazták a Pályázati útmutatóban foglalt
szabályokat, például elszámoltak a pályázati kiírás szerint nem elszámolható költségeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megbízta Arnóczi István János
bizottsági tagot, hogy a Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek
benzin és/vagy gázolaj elszámolását felülvizsgálja, és ennek eredményéről a
legközelebbi bizottsági, illetve testületi ülésen számoljon be.
A beszámoló függvényében a Bizottság az előterjesztés határozati javaslat
szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2) pontban felsorolt, a döntéshozó bizottságok és
a Képviselő-testület által támogatásban részesített civil szervezetek záróbeszámolóit tudomásul veszi azzal, hogy a
záróbeszámolók csak akkor válnak lezárt megjelöléssel elfogadottá, ha a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság saját hatáskörében elrendelt célvizsgálata a benyújtott pénzügyi
elszámolásokról kifogást nem emel. A kifogással érintett beszámolókat benyújtott szervezetek addig nem
részesíthetők önkormányzati támogatásban, amíg a benyújtott hiánypótlásuk elfogadásra nem kerül.
2) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek
a) Civil Alap (meghívásos)
Halgasztronómiai Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
b) Sport Alap
Gyomaendrődi Judo Klub
Körös Kajak SE
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Korona Biliárd Klub
Körös Kézi Club Egyesület
Sánc Röplabda Sportclub
Kner Tánc,-Sport Egyesület
Gyomaendrődi Futball Club
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
c) Környezetvédelmi Alap
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei eresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Irimiás Róbert Társulása
d) Önkormányzati Működési Támogatás
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Futball Club
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Körös Kajak SE
Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

54

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

155000
156904
Elsősorban a halételek,
jájjellegű ételek és
Gyomaendrőd város
túrisztikai, kúlturális
értékeinek megismertetése
népszerűsítése jelentős
nagyságrendű tömegeket
megmogató versenyeken,
fesztíválokon.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk előzetesen 10 főzőversenyen, fesztíválon való részvételét tervezte a várható anyagi
lehetőségek függvényében. Anyagi lehetőségeink‐ beleértve tagjaink jelentős hozzájárulását is‐ végül 4 helyi rendezvényen, ezen
kívűl 4 jelentős színvonalú vidéki versenyen való részvételt tettek lehetővé..Részt vettünk a XV. Karcagi Birkafőző Fesztíválon,
ahol egyesületünk hagyományosan a Rostélyos KFT‐vel közös főzőhelyen, egyesületünk által történő szervezés végzésével
biztosítottuk a megfelelő színvonalú technikai ésdekorációs körülményeket, városunkat bemutató tablókkal. Ezúttal 2 bográccsal
neveztünk, ebből a Rostélyos KFT színeiben induló Nagy László által főzött birkapörkölt első helyezést ért el, elnyerve a
vándorkupát is. Ez jelentős Gyomaendrődi győzelem volt!Részt vettünk 3 kategóriában csapatként a Szarvasi Halas Napok
főzőversenyén, ahol minden kategóriában a 2. helyezést értünk el, csak az abszolut kategória győztes Szarvasi versenyző előzött
meg bennünket. Szigetváron rendezték meg a XXXIX. Országos Halfőző Versenyt, melynek tétje az &quot;Ország legjobb
halfőzője&quot; cím és vándorkupa elnyerése volt, ami már két alkalommal sikerült. Sajnos 1 pont különbséggel lemaradva nem
sikerült a kupa végleges elnyerése, &quot;csak&quot; az arany minősítés. Lajosmizsén rendezték meg 2 alkalommal a Kárpát‐
medencei Halászléfőző Országos Bajnokságot, melyen a történelmi Magyarország régióiból régiónként 1 fő kapott meghívást a
korábbi eredményei alapján. Bíztunk az aranyérem elnyerésében,a vándorkupa elhozásában, sajnos kisebb technikai hiba miatt
csak az ezüstérem elnyerése sikerült.A helyi 4 versenyen minden alkalommal arany minősítésű ételeket főztünk.A jelentősen
csökkent pályázati támogatás, és egy jelentős szponzori támogatás elmaradása miatt 2 jelentős vidéki versenyt le kellett
mondani, további 2 versenyen való részvételünk is csak tagságunk teljes anyagi hozzájárulásával valósúlhatott meg.
Összességében 4‐500 fő kóstolhatta meg ételeinket, kb 30 ezren láthatták tablóinkat.
HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET
Képviseli: JENEI LÁSZLÓ
Pályázat azon.: CIV‐001‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
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Belső ellenőr megállapításai:

2.

Közalapítvány Gyomaendrőd 2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
Város Közgyűjteményeiért
Képviseli: Kóris Györgyné
Pályázat azon.: CIV‐002‐13

820

200000
206188
Kiállítások rendezése.
Igen Igen Nem
Képkeretezés. Kiállítás
megnyitók költségének
fedezete. Vidovszky Béla:
Tavasz a kertben című kép
restaurálása, és Corini
képek /3db/ értékbecslése,
446/2013(IX.26) Gye.Kt.
határozat szerint.
Szakmai beszámoló: 2013.‐ban megrendezett időszaki kiállítások.1./ Csuta Gyögy festőművész kiállítása április 26‐tól, május 28‐
ig. A pályázat benyújtásakor két tervezett kiállítás megnyítónak még nem volt végleges időpontja és a időközben a kuratórium
nem javasolta az &quot;Őszi tárlat&quot; megrendezését, Így a júniusi hónapra meghívtuk Béres Hemmis Mária képzőművészt
aki német állampolgár, de huzamosabb ideig városunkba tartózkodik.2./ Béres Hemmis Mária képzőművész kiállítása június 1‐
től, június 30‐ig.3./ Vidovszky Béla születésének 130. évfordulója alkalmából gyűjteményes kiállítást rendeztünk, kiegészítve a
Munkácsy Mihály Múzeum képeivel. A kiállítás július 6‐tól augusztus 25‐ig volt látható4./ Korbely István festőművész kiállítása
aug. 30‐tól, szeptember 30‐ig. 5./ Lóránt János Demeter képzőművész kiállítása október 4‐től, november 27‐ig6./ 20 éves
évfordúlóját ünnepeltük a Képtár megnyitásának december 1‐én. Az ünnepi alkalomra Corini gyűjteményes kiállítást rendeztünk,
ahol kiállítottuk az újonnan vásárolt grafikákat is.Három Corini képet kináltak eladásra. Mielött a képvásárlási kérelmet
benyújtottam volna az Önkormányzathoz értékbecslést kellett végezni.( 446/2013. (IX. 26.) Gye . Kt. határozat)A korábban
vásárolt Vidovszky Béla: Tavasz a kertben c. olajfestmény sürgős restaurálásra szorult, melynek költsége szintén szerepel az
elszámolásban.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
Kamarakórus Alapítvány
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó
Pályázat azon.: CIV‐003‐13

25

A kórus működési
feltételeinek javítása ‐ az
egységes megjelenés
biztosítása, a kórus
repertoárjának bővítését
segítő szakmai anyagok
vásárlása, más kórusokkal

75000

194755

Igen Igen Igen

kialakított
partnerkapcsolatok ápolása
‐ jelen pályázati támogatás
segítségével.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány alapítása óta őrzi a kórus szellemiségét ‐ a zene
szeretetét, a magas színvonalú munka igényét és a barátságot.Az énekkar rendszeresen fellép különböző városi rendezvényeken,
helyi és vidéki kórustalálkozókon, koncerteken. Az elmúlt években több hazai és külföldi kórussal alakított ki baráti kapcsolatot,
melyek jelentős mértékben kiszélesítették az eddig szinte csak városi rendezvényekre korlátozódó fellépések lehetőségét.Jelen
pályázat időintervallumában az Alapítvány által szervezett kulturális programok mellett több városi és egyházi szervezésű
program sikeres megvalósulásában is közreműködött a szervezet. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kiírt pályázaton
elnyert összeget az ezen programok eredményes megvalósításához kapcsolódó költségekre (meghívók, plakátok sokszorosítási
költségei, utazái költségek, a makói kórus megvenedégelésének költségei) fordítottuk.A Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány a pályázati időintervallumban megvalósult fellépései, programjai:1) 2013. március 24. ‐ közreműködés
az endrődi Szent Imre katolikus templom virágvasárnapi miséjén2) 2013. április 27. ‐ fellépés a Nemzetközi Sajt‐ és
Túrófesztiválon3) 2013. május 26. ‐ közreműködés a Hősök Napja alkalmából szervezett ünnepi műsoron4) 2013. szeptember 21.
‐ éneklés esküvőn (Szarvas)5) 2013. szeptember 28. ‐ kórushangverseny szervezése a Makó Városi Vegyeskarral a Gyomai
Református Templomban6) 2013. október 10. ‐ a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny rendezése7) 2013. november
10. ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom Szent Imre‐napi ünnepében8) 2013. november 15. ‐ közreműködés
a városi könyvtár által szervezett Határ Győző Emléknapok gálaműsorában9) 2013. december 21. ‐ karácsonyi hangverseny
szervezése a gyomai Jézus Szíve Katolikus TemplombanA kórus folyamatos, zavartalan működése kiemelt jelentőséggel bír
abban, hogy a kórus erősítse a zene, mint az egyetemes kultúra szeretetét.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Kultúrális Egyesület Színfolt
Mazsorett Csoport
Képviseli: Hunya Jolán
Pályázat azon.: CIV‐005‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

40

Két nagy versenyre való
elutazás: egy nemzetközi és
egy országos versenyre.
Gyopárosfürdőn: A Magyar
Majorette Bajnokságot
rendezték meg májusban,
Tatabányán pedig az Európa
Bajnokságot augusztusban.
Mindkettőn részt vett az
együtted.

250000

267000

Igen Igen Igen

Szakmai beszámoló: 2013‐ban három nagy országos – és szólóformációs versenyen vett részt a Színfolt Mazsorett Csoport,
valamint az Európa Bajnokságon is. Mindegyik versenyen az első hat helyezések valamelyikét szerezték meg az ügyes táncosok,
és sokszor a dobogó valamelyik fokára is állhattak. Útiköltség térítésre, nevezési –és regisztrációs díjakra használta fel az
együttes a kapott pénzösszeget.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

60000
60248
Az OMart Műhely egész
Igen Igen Igen
éves programjainak a
Tűzmenedék együttes
fellépéseinek, valamint a
rezsiköltségek
támogatására. Kiemelten a
VI. InternetVers Fesztivál
megrendezésére.
Szakmai beszámoló: 2013.január 26.Dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter: Endrődi tájszótár című kötetének bemutatója a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.Ez alkalomból nyílt meg Kóra Judit tanár‐grafikus Weöres Sándorillusztrációiból rendezett
kiállítás az OMart Műhelyben.2013. április 17.Költészetnapi &quot;Barátság‐verskoncert a győri Hangraforgó és a gyomaendrődi
Tűzmenedék együttes közreműködésével az OMart Műhelyben.Ez alkalommal Molnár István Tamás természetfotóit láthatta a
közönség.2013. április 18‐20. VI. Internetvers Fesztivál Gyomaendrődön a Katona József Művelődési Központban17 órakor Kocsis
Csaba Barbaricum című fotografikai kiállítását nyitotta meg Dr Szonda István a Katona József Művelődési Központ kistermében a
VI. InternetVers Fesztivál nyitó rendezvényeként.2013. április 18. 18.00 Az OMart Műhely Szilágyi Ferenc emlékműsora a
Művelődési Központ nagytermében. 19.00 A Komédiás Kör Határ Győző összeállítása, majd 19.30‐tól Dinnyés József
verskoncertje Határ Győző verseiből.2013. április 19.16.45 A Hangraforgó együttes Weöres Sándor estje és Kóra Judit kiállítás
megnyitója. A koncert után a Weöres Sándor 100. születésnapjára rendezett gyermekrajz‐pályázat megnyitója és
eredményhírdetése.2013. április 19. 19.00 Gergely Ágnes Kossuth‐díjas költővel Polányi Éva beszélgetett.Közreműködött a
Tűzmenedék együttes és Kocsis Csaba.2013. 19.00 A Sebő együttes koncertje. 21.00 Gálaest a Fesztivál zárása.2013. június
7.18.00 &quot;Jézus Krisztus ábrázolások a képzőművészetben a kersztről való levételtől pünkösdig&quot; Bella Rózsa előadása
és kiállítás megnyitója az OMart Műhelyben.2013. december 6. 18.00 Irodalmi emlékest Szilágyi Ferenc 85. születésnapjára.
Kiállítás Kocsis Csaba fotografikáiból.
Belső ellenőr megállapításai:
OMart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület
Képviseli: Molnár Albert
Pályázat azon.: CIV‐006‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

970

6.

200000
437000
2013‐06‐22‐tól
300
Népművészeti
&quot;Suttyomba&quot; a
Igen Igen Igen
2013‐06‐22‐ig
programsorozat
Viharsarok Népi
megvalósítása
Kulturörökségének
Gyomaendrődön
Megőrzéséért Közhasznú
Alapítvány
Képviseli: Szujó Zsolt
Pályázat azon.: CIV‐007‐13
Szakmai beszámoló: Alapítványunk a támogatást a 2013. június 22.‐én megrendezett Együtt a Kárpát‐Medencében XII.
Suttyomba Népzenei Fesztivál megszervezésére használta fel. A rendzevény kísérő programja volt az első alkalommal
megszervezett Értékeink Békés megyében című Suttyomba Népművészeti Verseny, amelyen a megye 150 tanulója vett részt
népművészeti produkciókkal. Sajnos az időjárás a résztvevők számát jelentősen befolyásolta, hiszen ezen a napon nagyon komoly
jégeső zúdult a településre. Az elszánt közönség azonban hajnalig kitartott, és a rendezvény programja a tervezetthez képest
csak némi módosítást igényelt.A rendezvény programja az alábbi volt:14.00 Népművészeti verseny döntőjének megtartása17.00
Népzenei koncertek a résztvevő zenekarokkal (Suttyomba Zenekar, Berbécs Zenekar, Szarvasi rezesbanda)21.00 órától Családi
táncház a közönség bevonásávalAlapítványunk a fesztiválon túl folyamatos rendszereséggel megszervezi családi táncházait
Gyomaendrődön, amelyen alkalmanként 100‐150 fő vesz részt. Ez tartalmas időtöltést biztosít hónapról hónapra a résztvevő
családok számára. Hagyományosnak mondható a Lakodalmas Hagyományőrző Fesztiválunk, amelyet szintén évről évre
megszervezünk.A saját rendezvényeink túl szervezetünk folyamatosan képviseli magát a városi rendezvényeken, így 2013. évben
is a Suttyomba Zenekar fellépett a város két nagyrendezvényén, azaz a Sajt‐ és Túrófesztiválon, és a Halászléfőző Versenyen
is.Elmondható, hogy alapítványunk most már évek óta egy tartalmas, egész évre kiterjedő népművészeti programsorozatot
valósít meg Gyomaendrődön, amelynek éves költsége eléri a 2‐3 millió forintot. Ehhez szervezetünk a civil alap támogatáson túl a
Nemzeti Kulturális Alaptól és a Nemzeti Együttműködési Alaptól pályáz forrásokat. Úgy gondoljuk, hogy alapítványunk működése
ebben lényegesen eltér a többi településünkön működő civil szervezettől, mivel nem az önkormányzati forrást éljük fel, hanem
azt kiegészítve külső pénzeket vonunk be a helyi programjaink megvalósításához
Belső ellenőr megállapításai:

7.

Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért Alapítvány
Képviseli: Gombkötő
Frigyesné
Pályázat azon.: CIV‐008‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

50

A társastáncokat tanuló
óvodás és általános iskolás
gyermekek részére
társastánc oktatása,
bemutatkozási
lehetőségekhez, a
fellépésekhez kosztümök

60000

60000

Igen Igen Nem

biztosítása.
Szakmai beszámoló: Meghívás alapján szerepet vállaltunk a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósítását szolgáló
programokban a táncművészeti alapképzésben részesülő kisgyermekek részvételével. Az óvodás csoport részt vett a Sajt és
Túrófesztivál műsorában, míg a kisiskolás gyerekek a Besenyszegi Gyermeknapon és a városi Mikulás ünnepségen.Az
alapítványunk felkarolja a táncokkal ismerkedő tehetséges gyermekek képzését. Az elmúlt év programjaiban közel ötven
kisgyermek ismerkedett a társastáncokkal, így fejlődésükhöz és bemutatkozásukhoz különösen jó alkalmak a
rendezvénysorozatok fellépési lehetőségei.Az önkormányzati támogatást a gyermekek csoportos fellépő ruháinak elkészítéséhez
használtuk fel. A támogatásból 8 speciális gyermek táncruha készült el.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

2013‐03‐31‐tól
2500
A Hallható Hang Alapítvány
50000
51835
Hallható Hang Alapítvány
2013‐12‐31‐ig
kulturális programjainak
Képviseli: Bárkainé Szmola
támogatása
Andrea
Pályázat azon.: CIV‐009‐13
Szakmai beszámoló: A Hallható Hang Alapítvány számos önálló kulturális programot szervezett, valamint önkéntesei színvonalas
műsorokkal és szervező munkával járultak hozzá városi és városon kívüli rendezvények sikeres megvalósításához.
Önálló
programok:1. Tavaszi óvodai koncertek ‐ város valamennyi óvodája ‐ március2. Tavaszi Zsongás (filmvetítéssel egybekötött
koncert) ‐ Katona József Művelődési Központ ‐ 2013. április 6. 3. Művészeti Gála ‐ Katona József Művelődési Központ ‐ 2013.
június 18.4. Kreatív művészeti tábor ‐ művészeti iskola ‐ 2013. július 29. ‐ augusztus 4.5. Térzene ‐ Gyoma piactér ‐ 2013.
augusztus 3.6. Fényfestés és térzene ‐ Varga Lajos Sportcsarnok mellett ‐ 2013. augusztus 3.7. Őszi óvodai és idősek otthonai
koncertek ‐ Jókai és Kossuth úti óvodák és Őszikék Idősek Otthona ‐ október8. Mikulás‐napi óvodai koncertek ‐ Jókai és Kossuth
úti óvodák ‐ december
Közreműködés (műsor, szervezés, előadás, foglalkozás, kiállítás rendezés) más szervezetek
programjaiban:1. Szereplés ‐ Sajt‐ és Túrófesztivál ‐ Hősök útja ‐ 2013. április 27‐28.2. Bemutató előadás ‐ Nagyenyed, Inter‐Art
tábor ‐ 2013. július 11‐21.3. Szereplés ‐ VW Bogártalálkozó ‐ 2013. augusztus 4.4. Hangszeres fellépés ‐ Zenei Világnap ‐ Járási
Hivatal díszterme ‐ 2013. október 10.5. Gitárkoncert ‐ Kenézy Kórház, Debrecen ‐ 2013. október 15.6. Hangszeres fellépés ‐ EDF
Galéria, Szeged ‐ 2013. november 7.7. Kiállítás rendezés ‐ Jubileumi Corini kiállítás ‐ Városi Képtár ‐ 2013. november 30.8.
Kézműves vásár ‐ Idősek Karácsonya ‐ Őszikék Otthona ‐ 2013. december 14.Az Önkormányzat által megítélt támogatással az
alapítvány a Zenei Világnap költségeihez járult hozzá.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

9.

A Táncegyüttes 2013 évi
400000
400464
Igen Igen Nem
programjainak sikeres
megvalósításához, a
működési költségekhez
szükséges terembérleti díjak
fedezete, zenekari és
utazási költségek, viseletek
és kiegészítők készítése. Az
együttes közösségi
épületének
állagmegóvására.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes 2013 évben is számtalan műsorszolgáltatási kötelezettségnek tett eleget. Az
együttes részt vett országos, megyei és városi programokon egyaránt, aktív résztvevője volt a Gyomaendrődi városi
rendezvényeknek. A Körösmenti Táncegyüttes társrendezőként 2 megyei szintű versenyt és fesztivált hozott a városba, mint
például a Kis‐ és Gyermekegyüttesek Néptáncfesztiválja, melyen 14 táncegyüttes, több mint 500 néptáncosa vett részt. A 45 éves
jubileumi műsort követően új repertoár összeállítását kellett megvalósítani, hogy a folyamatos műsorszolgáltatásnak eleget
tudjon az együttes tenni. Mindezek terembérleti díjakat és zenei költségeket jelentettek, valamint a meglévő viseletek
kiegészítőinek bővítését. A Körösmenti Táncegyüttes az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fordított a családok minőségi
szórakozására, mely a műfajból adódóan a hagyományőrzéssel köthető össze. Az elmúlt évben több nagysikerű családi táncházat
sikerült megvalósítani, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, megismerkedtek a népi hagyományokkal és
különböző táncokkal. Különösen nagy sikerre volt a Húsvéti családi táncháznak, ahol a családok újra megtanulták elkészíteni
többek között a &quot;vízenkőtt&quot; süteményt, megismerkedtek a régi tojásfestő technikákkal. A disznótoros családi táncház
alkalmával a gyermekek és szüleik a perzselés hagyományos, régi típusait is megtapasztalhatták, kipróbálhatták. Örömmel
tapasztaltuk, hogy ezen rendezvényeink már nem csak a néptáncos gyermekeket és szüleiket vonzották, hanem a város lakosai
közül több olyan család is szívesen látogatta a rendezvényeket, akik nincsenek szoros kapcsolatban a Körösmenti
Táncegyüttessel. Ezen rendezvényeinket a jövőben is szerenénk megrendezni. A Táncegyüttes tagjainak, valamint a gyermekek
szüleinek köszönhetően ez elmúlt évben több alkalommal végeztünk kalákamunkát az együttes közösségi épületében, a Luther
úton, mekynek köszönhetően például sikeresen bevezetésre került az ingatlanba a szenyvíz.
Belső ellenőr megállapításai:
Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Dezsőné Rau
Katalin, Weigert László
Pályázat azon.: CIV‐010‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

600

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

700000
703212
A Gyomaendrődi Judo Klub
tagjaiak és versenyzőinek
sportolási, versenyeztetési
lehetőségeinek biztosítása.
A judo sport gyakorlásának
feltételeinek megteremtése.
Hazai és nemzetközi
eredményesség megőrzése!
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Judo Klub 2013. éve is sikeresen alakult. A klub több színtéren is bizonyítota
létjogosultságát, hiszen a sikeres versenyzőnevelés mellett, sportrendezvényeket szervezett mi több kiemelkedő bemutatókat
tartott. A legsikeresebb versenyzők közé idén is sikerült újabb sportolót felemelni, ami jelzi, hogy a folyamatos munka gyümölcse
egyre inkább kezd beérni. Az értékelést talán legcélszerűbb a taglétszámmal kezdeni. A gyomaendrődi judó sport kiemelkedő
létszámú, hiszen kis városunkban 40‐50 fő gyakorolja folyamatosan ezt a sportágat. Köztük többen szabadidős sportolóként
igyekeznek elsajátítani a technikákat, de javarészt a versenysport felé orientálódnak tagjaink. A 2013. évben három tanfolyamot
is indított a klub. Egyrészt megcélozva a fiatal általános iskolásokat, másrész a későbbi utánpótlás reményében a két óvodás
csoportot kell megemlíteni. Az idén kezdőként szőnyegre lépők közül több gyereket már a versenyek hangulatával is sikerült
megismertetni. A versenyzők idén szintén nagy sikereket könyvelhettek el. A Magyar judo Szövetség hivatalos
versenyrendszerében megrendezett Magyar Kupán és Országos Bajnokságon számos érmet szereztek sportolóink, míg a
diáksport kategóriában a városban, sőt a megyében is kiemelkedtek! Idén is volt Magyar Kupa győztes, országos Diákolimpiai
bajnok, és Országos Bajnok a Gyomaendrődi Judo Klubban. A kisebb versenyeken a fiatalok, mindíg a legjobbak között végeztek a
mezőnyben.Sóczó Rebeka: Országos bajnok, Magyar Kupa győztes és Országos Diákolimpiai bajnok Rendezvényeinkkel nagy
sikereket értünk el. A z egyesület a 2013. évben két versenyt is rendezett, amiken több mint kétszáz versenyző vett részt
(Regionális Diákolimpia tavasszal, II. Gyomaendrőd Kupa ősszel). A két kerseny mellett már 8. alkalommal került megrendezésre
a Gyomaendrődi Judo Gála, ami minden eddigi sikert felűlmúlt a színvonalas mérkőzéseknek és a kiváló bemutatóknak
köszönhetően.
Belső ellenőr megállapításai:
Gyomaendrődi Judo Klub
Képviseli: GaraiJáos
Pályázat azon.: SPO‐001‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐30‐ig
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2.

1300000
1300000
Kajak edzések,
Igen Igen Igen
versenyeztetés feltételeinek
megteremtése. Az egyesület
működési költségeinek
forrásteremtése.
Versenyrendezés,
sporteszköz, sportruházat
vásárlás.
Szakmai beszámoló: A Körös Kajak Sportegyesület 15 éve nyújt lehetőséget a városunkban sportolni szándékozóknak, kiemelten
a gyermekeknek és a fiataloknak a kajakozás megismeréséhez és versenyszerű űzéséhez. Lehetőséget kívánunk biztosítani mind
a tömegsport, mind a színvonalas versenysport számára, biztosítva a szakmai segítséget.Igazolt versenyző: 28 fő, szabadidős
versenyző: 25 fő, előkészítősök 12 fő, sárkányhajós 20 fő, masters 2 fő.A novemberben elkezdett szárazföldi alapozás 2013
januárjában tovább folytatódott. Hetente két úszó, három futó és erőfejlesztő, valamint egy tornatermi edzésen vehettek részt a
gyerekek.A tapasztaltabb sportolók márciusban, a kisebbek áprilisban, a kezdők májusban tették először vízre hajóikat.A nyári
szünet kezdetéig heti hat komplex vízi és szárazföldi edzés volt, amit június közepétől napi két edzésre emeltünk.Júliusban Békés‐
Dánfokon hat napos edzőtábort tartottunk, Kovácsné Kozma Diána vezetésével, ahova 26 gyermek érkezett.A Körös Kajak
Sportegyesület kajakosai 2013‐ban összesen 16 versenyen vettek részt. Az MKKSZ által szervezett Országos Válogató
versenyeken, Országos Bajnokságokon, Diákolimpián, a megyei kupaversenyeken.A nyár folyamán többször szerveztünk
toborzásokat, sárkányhajós élménytúrát, kenus családi vetélkedőt, élménybeszámolóval egybekötött nyílt napot
rendeztünk.Megrendeztük szokásos évi versenyünket a Viharsarok Kupát, mely kajak, kenu és sárkányhajó népszerűsítő verseny
is volt egyben.Nemzetközi versenyen négy versenyzőnk vehetett részt, mindegyikőjük éremmel tért haza.Szeptember 2‐án
edzőváltás történt, új edzőink: Tóth Tibor, aki Tótka Sanyival és a &quot;nagyokkal&quot; foglalkozik, Csőke Zsolt, aki 14 éve
tagja egyesületünknek, főiskolai tanulmányai mellett az I‐III korosztálynak lett az edzője.Szeptemberben igazolt egyesületünkhöz
Győrfi Tamás U23‐as korú versenyző, vele együtt Szegedről már hárman érkeztek hozzánk, akik Tótka Sanyi edzőpartnerei lettek.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

18
Klub tevékenységével
90000
130500
Székely Mihály Modellező és 2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
kapcsolatos közösségi
Sportklub
költségek támogatása.
Képviseli: Blaskó János
Pályázat azon.: SPO‐003‐13
Szakmai beszámoló: A Klub versenyzéssel kapcsolatos költségeinek támogatása (szövetségi tagdíj+biztosítás és a gyomaendrődi
verseny díjai) , valamint Gyomaendrőd város ismertségének növelése.

Körös Kajak Se
Képviseli: Gellai Imre
Pályázat azon.: SPO‐002‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

75

Igen Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai:

4.

1150000
1150000
Gyomaendrőd város női
Igen Igen Igen
kézilabda sportjának
működtetése, sportolási,
versenyzési lehetőség
biztosítása. Utánpótlás
nevelés, a sportág
tömegsportszintű
népszerűsítése. Szabadidő‐,
sport‐ és edzőtáborok
szervezése, helyi
hagyományteremtő kupák
rendezése
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 14 éve szervezi és bonyolítja városunk női kézilabda életét, az évek során eredményességét,
taglétszámát tekintve annak egyik legmeghatározóbb sportegyesületévé vált. Jelenleg felnőtt csapatunk mellett még négy
utánpótlás korosztállyal dolgozunk. Felnőtt csapatunk az őszi szezont 3. helyen zárta (létszámuk 14fő), a felnőtt mérkőzéseken
már sok fiatal utánpótlás korú játékos is szerepet kapott. Ifi csapatunk (létszámuk 18 fő) tavaly megnyerte a megyei utánpótlás
bajnokságot és az idei őszi szezont ismét az első helyen zárta. Megyei bajnokságban szereplő serdülő csapatunk(16fő) az elmúlt
évben a 2. helyen végzett. Jelenleg 3. helyen állnak, fő cél a 2. hely visszaszerzése. A 2013‐2014es szezonban beneveztünk az
U13‐14es régiós &quot;erima&quot; bajnokságba, ahol idáig a második helyen állnak. Jelenleg legkisebb versenyző U11‐12‐es
korosztályunk létszáma 30fő. Ők idén szintén a régiós bajnokságban próbálgatják szárnyaikat. Az elmúlt évben új alsó tagozatos
korosztállyal kezdtünk foglalkozni, ebbe a csoportba is már több mint 20 kislány jár rendszeresen. Sportolóinknak renszeresen
szervezünk edzőtáborokat, a múlt nyáron Bükkszentkereszten és helyben is táboroztattuk gyermekinket. A Sport Alap pályázaton
elnyert támogatás jelentős összeg költségvetésünkben, próbáljuk úgy beosztani, hogy minden téren segítse egyesületünk
előrehaladását. Az 1150000Ft‐ból 2013‐ban 225eFt‐ot utazásra, 310eFt‐ot nevezési‐leigazolási‐tagsági díjakra, 375eFt‐ot
edzőtáborra és csapatépítésre, 70eFt‐ot játékvezetői díjakra, 32eFt‐ot egészségügyi vizsgálatokra, 22eFt‐ot kézilabdára, waxra és
116eFt‐ot működési költégeink fedezésére használtunk fel. Csoportjaink természetesen nem zárt rendszerek, szívesen fogadjuk
bármely korosztályunkhoz a sportolni vágyó fiatalokat; ismerjék meg még többen a mozgás örömét, élvezzék jótékony hatását,
találjanak barátra, fejlődjék személyiségük. Egyesületünk nevében szeretném megköszönni támogatásukat, Önök nélkül nem
jöhetett volna létre mindez.
Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Képviseli: Cs. Nagy Lajos
Pályázat azon.: SPO‐004‐13
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Belső ellenőr megállapításai:

5.

50000
101784
A club tulajdonában levő
billiárd asztalok felujítása,
ami szükséges volt az OB1
és OB2 bajnokságban való
részvétel miatt.
Szakmai beszámoló: 2013. 11. 26‐án megvásároltuk az asztalok felújításához szükséges anyagot, amit felhasználtunk 2 db. asztal
áthúzására. Az országos bajnokságban való részvétel feltétele volt az asztalok felújítása, ami meg is történt. Az év végi döntőt
már a a felújított asztalokon rendeztük meg, melyen a klub versenyzői szép eredményt értek el.
Belső ellenőr megállapításai:
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6.

500000
522256
2013‐01‐01‐tól
52
A férfi kézilabda
Körös Kézilabda Klub
2013‐12‐31‐ig
életbentartása, valamint az
Egyesület
utánpótlás nevelés és
Képviseli: Levente György
versenyeztetés.
Pályázat azon.: SPO‐006‐13
Szakmai beszámoló: A féri kézilabda felnőtt csapat a Megye I osztályban szerepel. 2013 évben három tornán vett részt Körös
kupa, Túrkevei torna, Tiszakécskai torna.Az utánpótlás csapatunk három tornán vett részt: Szarvasi kupa, Tiszakécskei kupa,
Makói kupa, továbbá az amatőr fiú bajnokságon vett részt.
Belső ellenőr megállapításai:
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7.

SÁNC RÖPLABDA
SPORTCLUB
Képviseli: BENCSIK MÁRIA
Pályázat azon.: SPO‐007‐13

KORONA BILLIÁRD CLUB
Képviseli: Bíróné Szigetvári
Edit
Pályázat azon.: SPO‐005‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
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A röplabda mint játék
110000
110000
népszerűsítése és
lehetőséget adni korra és
nemre való tekintet nélkül a
mozgás és az egészséges
életmód iránti igény
kielégítésére. Amatőr
röplabda tornákon való
részvétel.
Szakmai beszámoló: A pályázattal elnyert támogatás segítséget adott az egyesület legnagyobb költségének, a heti edzéseknek

Igen Igen Igen

helyet adó sportcsarnok bérleti díjának kifizetésében. Mivel a megítélt támogatás 1/5‐e volt az igényeltnek, ezért az utánpótlás
nevelés, iskolai együttműködéssel még várat magára, hiszen ez jelentett volna jelentős költségnövekedést, és ez a gyerekek által
fizetett tagdíjból nem finanszírozható. Igyekszünk pályázati lehetőséget találni ennek elindítására.Sajnos a több mint évtizede
létező Békés Megyei Amatőr Röplabda Bajnokság is hanyatlóban van. Nem tudjuk, hogy az általában tapasztalható anyagi
megfontoltság, vagy csak egyszerűen a csapatok &quot;kiöregedése&quot; az oka, de sajnos ebben az évben a korábban
megszokott helyszíneken (Gyomaendrőd, Szarvas, Gyula, Békéscsaba, Sarkad, Telekgerendás) nagyon nehezen, vagy egyáltalán
nem jött össze annyi csapat, hogy tornát lehetett volna tartani. Gyomaendrődön is ez volt a helyzet, nem nevezett annyi női és
férfi csapat, hogy megtarthattuk volna a Hármas‐Körös Tornánkat, sajnos a korábban 5‐6 csapattal érkező román sportolók is
elmaradtak idén. Ugyanez a tendencia játszódott le nyáron a Dél‐Alföldi Strandröplabda Bajnoksággal kapcsolatban is.Így ebben
a szezonban szarvason vettünk részt vegyes egy országos vegyes tornán, valamint a sok éve létező Fakupa elnevezésű sorozaton,
melyen havonta egy alkalommal játszunk a Szarvasi Kistérségből nevező csapatokkal.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

700000
843294
A Kner Tánc,‐Sport
Igen Igen Igen
Egyesület működési,
versenyeztetési és
versenyrendezési
költségeinek támogatása
Szakmai beszámoló: 2013‐as tevékenységeink:‐Edzések, tánctáborok, tréningek biztosítása egész évben‐Mind hazai, mind
nemzetközi versenyeken való részvétel: Az elmúlt évben 26 versenyen vettek részt táncosaink, ahonnan 132 döntős helyezéssel
tértek haza, melyből 37 arany, 20 ezüst és 23 bronzérem, azaz több, mint a fele dobogós helyezés. ‐ A versenytánc
népszerűsítése érdekében számos fellépésen és rendezvényen vettek részt táncosaink mind Gyomaendrődön, mind pedig az
ország különböző pontjain, mely azért is fontos számunkra, hogy kapcsolatot tarthassunk a táncot szerető közönségünkkel.‐
2013‐ban elnyertük a C és B Tíztánc Országos Bajnokság megrendezésének jogát, melyet április 06‐án rendeztük meg Mezőtúron.
Több, mint 100 páros nevezett versenyünkre‐ Június 22‐én egész estés Táncgálát szerveztünk Mezőberényben, Csonka András
sztárvendég részvételével‐ December 14‐én Országos szintű Klubközi és Tánciskolás versenyt hirdettük több mint 130 páros
részvételével.Ebben az évben a nemzetközi versenyeken való részvételre koncentráltunk, és próbáltunk minél több táncosunk
részére lehetővé tenni a kiutazást. Nagy hangsúlyt fektettünk rendezvényeink színvonalasságának megőrzésére, hisz a Kner TSE
nem csak eredményességével, hanem versenyeink színvonalával is Magyarország vezető egyesületei közé küzdötte fel magát az
elmúlt években. A pályázatból az alábbi költségeket finanszíroztuk:‐ terembérlet (edzések, táborok, tréningek)‐ versenyeztetési
költségek ( szállás, utazás)‐ versenyrendezési költségek ( versenyrednezési díj, bírói díjak stb)
Kner Tánc,‐Sport Egyesület
Képviseli: Jenei Éva
Pályázat azon.: SPO‐008‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

117

Belső ellenőr megállapításai:

9.

4100000
A labdarúgó sport
4232855
Igen Igen Igen
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
korosztályok megfelelő
szintű nevelése a sport
iránt.
Szakmai beszámoló: 2013. évi &quot;Sport alap&quot; támogatás elszámolása ‐ Szakmai beszámolóGyomaendrődi Futball Club ‐
4.100.000.‐ Ft.A Gyomaendrődi FC 2013. évben mintegy 7.800.000.‐ forint költségvetéssel gazdálkodott. Ez évben is a
meghatározó támogató Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala volt. A további bevételek különböző pályázatok,
magánszemélyek 1 %‐os felajánlásai, hazai mérkőzések belépőjegyeinek bevételei és a támogatók felajánlásaiból állt
össze.Kiadási oldalon is sok jelentős tétel szerepel. A támogatásból közüzemi számlák (víz‐ gáz‐ villany), sportpálya épület
karbantartási költség, sportversenyek utazási számlái, sporteszközök, sportfelszerelések, sportruházati számlák, nevezési‐,
tagsági díjak, játékvezetői, sportorvosi, versenyengedély díjak, sportpálya megvilágításának bérleti díjai, és egyéb fenntartási
díjak ( mosó‐, tisztítószer, ásványvíz, szódavíz) kerültek kifizetésre.A Gyomaendrődi FC egy szakosztályt, a labdarúgó szakosztályt
működteti. A szakosztályon belül hét különböző korosztályú csapatot kell szerepeltetni az egyesületnek a korosztályos
bajnokságokban.Ezek a korosztályok: U‐7, U‐9, U‐11, U‐13 utánpótlás korosztály, U‐16 serdülő csapat, U‐19 ifjúsági csapat,
felnőtt csapat. A felnőtt csapat és az U‐19 ifjúsági csapat már hosszú évek óta a Megyei I. osztályú bajnokság stabil tagja. Az U‐16
korosztály a megyei serdülő bajnokság résztvevője.A felnőtt csapat őszi eredménye: 10. Gyomaendrődi FC 15 mérk 5 győz 3
dönt 7 ver 26‐35 18 pont.Az ifjúsági csapat őszi eredménye: 11. Gyomaendrődi FC 15 mérk 6 győz 1 dönt 8 ver 28‐57 19
pont.Az U‐16 csapat őszi eredménye: 12. Gyomaendrődi FC 13 mérk 4 győz 0 dönt 9 ver 28‐47 12 pont.Utánpótlás csapataink
a bajnoki szereplésen kívül több hazai (Sárrét kupa, Szaloncukor kupa), és nemzetközi (Pilzno) tornákon is szerepeltek. Felnőtt
csapatunk a nagyenyedi testvérváros labdarúgó csapatával alakított ki szoros kapcsolatot már hat éve, ennek keretében évente
két barátságos mérkőzésre is sor kerül.
Belső ellenőr megállapításai:
Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Vass Ignác
Pályázat azon.: SPO‐009‐13
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10.

950000
955117
Hazai és nemzetközi
Igen Igen Igen
táncképzéseken való
részvétel, hazai és
nemzetközi versenyeztetés,
fellépések szervezése,
illetve az edzési és
felkészülési feltételeinek
biztosítása.
Szakmai beszámoló: Az aktív táncosok korösszetételének változása miatt a figyelem középpontjába a tömeges versenyeztetés
helyett az utánpótlás nevelést és az aktív táncosok versenyeztetését, továbbképzését helyeztük.Mind a kezdők, de különösen a
nemzetközi színtéren jelenlévő párosok folyamatos és fokozott mértékű képzési és gyakorlási lehetőségei érdekében heti 3
alkalommal biztosítottuk a gyakorló termet és a szakmai vezetést, oktatási és képzési feltételeket.A naprakész ismeretek
érdekében a tánctréner és a magasabb kategóriás táncosok részére biztosítottuk a továbbképzési és versenyzési lehetőségeket.A
felnőtt párosunk az angliai Universal 2013 és a UK Open 2013 nemzetközi táncversenyeken, valamint németországi nemzetközi
továbbképzéseken vett részt.Az utánpótlás táncosaink közel húsz táncversenyen vettek részt. A versenyeken egy tucatszor
jutottak a döntőkbe és ott elértek két 1., öt 2. és három 3. helyezést.A junior utánpótlás táncosaink részt vettek egy egyhetes
intenzív tánctáborban is.Az egyesületünk biztosította a táncosoknak a gyakorlási lehetőségeken túl a versenyekre eljutás
lehetőségét, illetve támogatta a minőségi tánckellékekkel való ellátásukat is.Táncosaink több fellépésen vettek részt és
megrendeztünk egy évzáró táncgálát is. A táncosok éjszakája, a sajtfesztivál, a bogrács napja, a városi gyermeknap és Mikulás
ünnepségen túl egy párosunk még az írországi St Mary&apos;s Strictly Come Dancing táncgálán is megmutatkozhatott.Az
egyesületünk vezetése ez úton köszöni meg az önkormányzat támogatását a több mint negyen éves klub táncosai nevében.
Belső ellenőr megállapításai:

11.

350000
352405
2013‐01‐01‐tól
460
A diákok szabadidős és
Gyomaendrőd Kis Bálint
2013‐12‐31‐ig
sporttevékenységének
Általános Iskola
biztosításához a
Sportegyesület
lehetőségek és feltételek
Képviseli: Hornokné
megteremtése.
Lapatinszki Gizella
Pályázat azon.: SPO‐011‐13
Szakmai beszámoló: A 2013‐as évben iskolánk tanulói számos versenyen szerepeltek.(atlétika, asztalitenisz,úszás, kézilabda,
futball, judó)A versenyek utazási költségeit, nevezési díjait, pályázati támogatásokból és tagdíjbevételekből fedeztük.A
versenyeket a városon belül, illetve a megye és körzet településein rendezték.Volt amikor a szülők segítségével, volt amikor
külön kisbusz bérlésével illetve helyi közlekedéssel oldottuk meg a versenyek helyszínére történő utaztatást. A Diákolimpia

RUMBA Táncsport Egyesület 2013‐01‐01‐tól
Képviseli: Megyeriné Csapó 2013‐12‐31‐ig
Ildikó
Pályázat azon.: SPO‐010‐13
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országos judó döntőjére, Bajára is szülők segítségével jutottak el tanulóink, hiszen itt az iskolánkat képviselték igen
eredményesen.A pedagógusoknak két alkalommmal segítettük a sportszakmai fórumokon való megjelenést, hiszen nagyon sok
változás történt az elmúlt időszakban a diáksport versenyeztetésben, illetve az iskolai testnevelés terén. Iskolánk kézilabdásainak
felkészülését a sportcsarnok bérlésével segítettük.A sportolás és iskolai testnevelés, valamint a szabadidős tevékenységek
hasznos eltöltéséhez különböző eszközök vásárlását, illetve az elhasználódottak pótlását igyekeztünk megoldani. (pl.:
kosárpalánk)Több rendezvényünkön az iskola tanulóin kívül a szüleik és a vállalkozó kedvű pedagógusok is részt vettek. A Kihívás
Napján ebben az évben iskolán belüli programok szervezésével segítettük a városunkat a települések közötti versenyben.Ősszel
csatlakoztunk az Országos Diáksport Nap rendezvényeihez. Iskolánk tanulói 2013 métert futottak. Sok szülő éspedagógus is
csatlakozott a futókhoz.A résztvevőknek ásványvizet biztosítottunk a programon.A téli szünet előtt ügyességi vetélkedőt
rendeztünk, melyen az alsó‐ és felsőtagozatosok illetve pedagógusok vettek részt. A Rénszarvas kupát már harmadik
alkalommal szerveztük meg. Ezeken a rendezvényeken a díjazást és az ásványvíz biztosítását is a pályázati összegből
biztosítottuk.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

600000
826618
2013‐01‐01‐tól
20
Kecsegészugi bekötőút
Kecsegészug Tájvédelmi és
2013‐12‐31‐ig
javítása és karbantartása,
Horgász Egyesület
Kecsegészugi holtág
Képviseli: Oláh Károly
ökológiai vízpótlása.
Pályázat azon.: KOR‐001‐13
Szakmai beszámoló: A Kecsegészugi bekötő út javítására és karbantartására Egyesületük a Környezetvédelmi alapból elnyert
600.000 forint támogatást. A 600.000 forint támogatás összegét 226.618 forint saját forrással kiegészítve826.618,‐ forintért
144.64 tonna zúzott követ vásárolt Szűcs Tibor dévaványai vállakozótól. A 144,64 tonna zúzottkő 2013. augusztus 10‐én a bekötő
út javítására lett felhasználva. Az út javítására társadalmi munkát szerveztünk, melyen 20 fő egyesületi tag vett részt. A javítás
folyamán 2 db szállítójárművet, 1 db rakodógépetés 1 db kis úthengert vettünk igénybe. A gépi munkán túl 20 fő egyesületi tag
kézi munkával végezte az útkarbantartását. Az egyesületi tagok lapátokkal és gereblyékkel az út szélére kiszóródott köveket
visszaigazították, majd atraktorokkal a kátyúhoz szállitott zúzottkövet elterítették és elegyengették. Ezután úthengerrel lett a
kátyúbabedolgozva a zúzottkő.Az útjavítással egyidejűleg a tagok az út menti szemetet is összeszedték és elhelyezték a
kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

900000
1100000
A Bónom‐zugi holtág
környezetvédelmi
feladatainak ellátása és a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása
(vízpótlás, ‐csere, valamint ‐
kezelés), a holtág belső
úthálózatának javítása, az
olajos út kátyúzása
Szakmai beszámoló: A 2013. évi Önkormányzati pályázat Környezetvédelmi alapjából elnyert 900.000 Forintos pályázati
összegből és a tagok jelentős anyagi hozzájárulásával valamint társadalmi munkával sikerült megvalósítani a Bónom‐zug belső és
Harcsás‐zug külső részén mintegy 3,1 km‐es útszakasz felújítását. Szintén ebből az összegből tudtuk megvalósítani a Sóczó‐,
Bónom‐zug Vizéért
Egyesület
Képviseli: Csapó László
Pályázat azon.: KOR‐002‐13
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Bónom‐, Pap‐zug által közösen használt Olajosok útján a nagyon veszélyes kátyúk javítását. Sajnos ezt a közösen használt
útterületet csak jelentősebb anyagi ráfordítással lehetne helyre állítani, mivel az út túl oldalán lévő mezőgazdasági területek
használói, illetve az olajosok kutatói a munkavégzések alkalmával olyan nagymértékű kárt okoztak munkagépeikkel, amelyet
ilyen minimális összeg ráfordításával helyre hozni nem lehet. Ezzel a pályázati segítséggel szintén egy kicsit hozzá tudtunk járulni
az üdülők által sűrűn felkeresett nyaralók biztonságos megközelítéséhez.Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonló vagy nagyobb
összegű támogatással tovább tudjuk javítani az üdülő övezet infrastruktúrájának színvonalát.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

1
Út
500000
742282
Békés Megyei Peresi‐holtág 2013‐01‐01‐tól
Igen Igen Igen
építés,karbantartás,javítás.
Természetvédelmi Egyesület 2013‐12‐31‐ig
Képviseli: Kertész Gábor
Pályázat azon.: KOR‐003‐13
Szakmai beszámoló: A 2013‐as év pályázati pénz felhasználása.Egyesületünk közgyűlésén úgy határoztunk, hogy a 2013‐ban
megkapott pályázati pénzt ismét az út karbantartására és felújítására fordítjuk. A környéken folyó nagy beruházások miatt elég
nehézkessé vált az út javítására alkalmas kőtörmelék beszerzése. Nyár végére a dökúti út holtág felé eső részén végeztünk alapos
fűkaszálást, gyomírtást mint egy kilóméter hosszúságban, hogy az arra lakó telektársainknak segítsük a rövidebb bejutást. Ősz
végére sikerült 400 köbméternyi törmeléket kiszállítani aon útszakaszokra amik a legrosszabb állapotban voltak. Ezt a még 2012‐
ben odavitt maradék törmelékkel együtt terítettük el. Az év végéig elvégzett munkákról az elszámolást mellékeljük.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

450000
450000
Igen Igen Igen
49
A Körösladányi műúttól a
Siratói Környezetvédelmi és 2013‐06‐01‐tól
2013‐11‐30‐ig
siratói holtághoz vezető
Horgász Egyesület
kövesút javítása, kátyúzása
Képviseli: Vandlik János
(886 h.r.sz)
Pályázat azon.: KOR‐004‐13
Szakmai beszámoló: Egyesületünk a kiírt pályázat &quot;Környezetvédelmi Alapból&quot; útjavításra, kátyúzásra nyert el
támogatást. A támogatás összege szerződés szerint 450 000 Ft.A bekötőút elkészülte után erre az útra terelődött a siratói
forgalom nagy része, így az út igénybevétele egyre nő. Csapadékos és téli időben a sirató ‐ a gát lezárása miatt ‐ kizárólag ezen az
úton közelíthető meg. Az út fenntarthatósága érdekében a kátyúzásokat évente el kell végezni a legkritikusabb szakaszokon.A
költségek csökkentése miatt az útjavításhoz csak az anyagot (útépítési dolomitot, törtbetont)vásároltuk meg. A kiszállított
anyagot ‐ döntően ‐ egyesületünk tagjai terítették szét három hétvégén (2013. 09.21‐én, 10.05‐én, 10.09‐én). A munkában ‐
tagjaink közül ‐ 49 fő vett részt.A kellő időben, a megfelelő anyagnak és tagjaink áldozatos munkájának köszönhetően ‐ a
pályázaton elnyert összeg segítségével és a sajáterő kiegészítéssel ‐ a bekötőút javítását, kátyúzását jó minőségben el tudtuk

végezni.Kérem a beszámoló fentiek szerinti elfogadását, egyben tagságunk nevében köszönetet mondunk a város Képviselő
Testületének és az illetékes bizotságnak, hogy egyesületünk célkitűzéseit anyagilag is támogattákGyomaendrőd, 2014. január 28.
Varjú Ernő
Belső ellenőr megállapításai:

5.

5
Sóczózug belső útjának
450000
934936
Sóczózugi Környezetvédelmi 2013‐03‐01‐tól
Igen Igen Igen
2013‐09‐30‐ig
javítása, karbantartása.
és Horgász
Képviseli: Malatyinszki Pál
Pályázat azon.: KOR‐005‐13
Szakmai beszámoló: 2013. június 17 és júnois 21. között a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület elvégeztette a
Sóczózugi holtág belsejében található 800 méter hosszúságú szilárd burkolatú út javíttatását.A kátyús, megrongálódott
útfelületre gánti kő került kihelyetésre és bedolgozásra 81,24 tonna mennyiségben. Az út szélén a patka kijavítása is megtörtént
azokon a helyeken, ahol az meg volt rongálódva. Ott, ahol szükség volt rá az útszegély magassága csökkentve lett a csapadék
elvezetésének biztosítása érdekében. A munkálatok elvégzésének eredményeként megtörtént az 1600 méter hosszú útpatka
rendezése.A munkát az előzetes árajánlat bekérést követően a Bereczki és Társa Bt. ( 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. ) nyerte
el. A munkát a vezetőség folyamatosan ellenőrizte.A munka elvégeztével egy jó minőségú járható út vezet a Sóczózug belsejébe.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

1022000
Gyomaendrőd,
1768776
Templomzugi holtág
melletti szálláshelyek, falusi
turizmust szolgáló
létesítmények, minőségi
ivóvízellátását biztosító
ivóvíz közművezeték I.
ütemének megépítése a
rendelkezésre álló, jogerős
létesítési engedély alapján,
társulás keretéb
Szakmai beszámoló: A pályázatban leírtak alapján a társulás keretében működő szálláshelyek és egyéb falusi turizmust szolgáló
létesítményeknek nem volt ivóvíz ellátása, mely jelentős hátrányt jelentett. Ezért pályáztunk és a megnyert 1.022.000,‐ Ft
támogatást a kivitelezést végző Gyomaszolg Ipari Park KFT számlájának kiegyenlítésére használtuk fel. Egyéb költésgeinket saját
IRIMIÁS RÓBERT
TÁRSULÁSA
Képviseli: IRIMIÁS RÓBERT
Pályázat azon.: KOR‐006‐13

2013‐04‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

0

Igen Igen Igen

forrásból fedeztük.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

2013‐01‐01‐tól
36
Polgárőrség működési
400000
401599
Gyomaendrődi Polgárőr
2013‐12‐31‐ig
költségeinek fedezése
Egyesület
Képviseli: Baráth Zsolt
Pályázat azon.: OMT‐001‐13
Szakmai beszámoló: Az egyesület a 2013‐as évben is a hatékony és szakszerű szolgálatellátást tűzte ki céljául. A munkánk nagy
részét a városban és a hozzá tartozó külterületi részeken történő éjszakai járőrszolgálat tette ki, de állami, önkormányzati
rendezvények biztosításában segítőként is részt vettünk.Törekszünk a Rendőrséggel további hatékony együttműködés
fenntartására, illetve keressük a lehetőséget e céllal más egyesületekkel, szervezetekkel is. Kérés esetén a postai kézbesítők
védelmében is szerepet vállalunk.Munkánk végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tulajdonunkban lévő Lada Niva
típusú terepjárónk műszakilag és esztétikailag is megfeleljen a járőrszolgálat ellátására valamint egyéb feladataink
végrehajtásához. Gépjárművünk állapota nagyon leromlott az utóbbi időben (1996‐os gyártású) ezért szükségessé vált
karosszériájának javítása és egy komplett fényezés. A kapott támogatást majdnem teljes egészében erre fordítottuk.A
fennmaradó összeget kommunikációs költségekre használtuk fel.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

550000
575536
A Közalapítvány
kezelésében működő
Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény
működéséhez szükséges
szolgáltatások és anyagok
biztosítása
Szakmai beszámoló: A kötött felhasználású Civil Alapból történt támogatás felhasználásának ismertetése:Mint a Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény kezelője és működtetője biztosítja a fentartáshoz szükséges rezsiköltségek kifizetését ‐ a
riasztórendszer működtetésének díját, víz‐, gáz‐, villany‐, telefon költség, irodaszer, festékpatron, takarításhoz szükséges
anyagok. Könyvelési díj(vállalkozói szerződés alapján), az udvar karbantartásának költsége ( vállalkózóval kötött szerződés
alapján). Az épület biztosítási díja, kéményseprési díj, tűzoltókészülékek felülvizsgálata.
Közalapítvány Gyomaendrőd 2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
Város Közgyűjteményeiért
Képviseli: Kóris Györgyné
Pályázat azon.: OMT‐002‐13
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Belső ellenőr megállapításai:

3.

Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Vass Ignác
Pályázat azon.: OMT‐003‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

135

500000
A labdarúgó sport
512691
Igen Igen Igen
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
korosztályok megfelelő
szintű nevelése a sport
iránt.
Szakmai beszámoló: 2013. évi &quot;Sport alap&quot; kötött felhasználású támogatás elszámolása.Gyomaendrődi Futball Club ‐
500.000.‐ Ft.A Gyomaendrődi FC felnőtt és utánpótlás sportolói egész évben rendszeresen használják a sportpályákat az edzések,
a bajnokságra való felkészülés és a bajnoki mérkőzések lejátszására. E célok érdekében az egyesület két sporttelepet tart fenn ‐
Erzsébet ligeti, Népliget úti.A sportpályák területei: Népliget út: kettő nagyméretű labdarúgó pálya, a kisérő övezetekkel, edző
terület, lelátók egyéb zöld övezet.
Az összes zöldterület: 25.000 m2. Erzsébet liget: kettő nagyméretű labdarúgó pálya
(egy saját, egy magán kézben, amelyet ideiglenesen lehet
használni), a sportpályát kisérő övezetek, lelátók, egyéb zöld
övezetek. Az összes zöldövezet: 18.000 m2. A két sportpálya zöldterülete: 43.000 m2.A két sporttelep gyepfelületének
karbantartására ‐ fűnyírás, öntözés, permetezés, műtrágya, hengerezés ‐ fordította a megítélt támogatást a sportegyesület, ill. az
e tevékenységhez használt eszközök karbantartására és javítására.A sportpályák fűnyírása március elején kezdődik és minden év
novemberében fejeződik be. Ezen időszak alatt jelentős számban kell a sportpályákat nyírni (30‐35 alkalom), kezdeti időszakban
heti egy alkalom, az öntözés után kéthetente legalább három alkalommal. Hengerezést évente több alkalommal végzünk a
gyepfelület egyenletességének elérése érdekében. Az öntözés időszaka a mindenkori aktuális időjáráshoz igazodik. Évente
legalább egy alkalommal műtrágyát is szór az egyesület a sportpályákra a fű intenzívebb növekedése miatt. A gyepfelület
gondozása érdekében tavasszal a növekedés beindulása után permetezéssel védekezünk a nem kívánt, idegen fűfélék ellen.A
múlt év márciusában kialakult rendkívüli időjárás (havazás) miatt, a sportpályákon több napon keresztül kellett a havat
letakarítani, hogy az edzéseket meg lehessen tartani.Majd az olvadás következtében a vizet kellett szivattyúzni a játéktérről.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Gyomaendrőd Városi
Diáksport Bizottság

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

2500

Gyomaendrőd város
körzetéhez tartozó oktatási

430665

430665

Igen Igen Nem

Képviseli: Vaszkán Gábor
Pályázat azon.: OMT‐004‐13

intézmények felmenő
rendszerű diákolimpiai
bajnokságainak szervezése,
lebonyolítása. A körzetben
lévő iskolák tanulóinak
hagyományteremtő kuák
rendezése, tömegsport,
versenylehetőség
biztosítása.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Városi DSB az elmúlt évben ismét nagy létszámú és magas színvonalú versenyeket
rendezett meg, az éves eseményeken több mint 2500 tanulói aktivitást jegyezve. A legnagyobb tömegeket ismét az atlétika
sportágban sikerült megmozgatni, az 5 versenyen összesen több mint 1200 tanulót versenyeztettünk, több alkalommal
megjelenő tudósításaim a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján, országos hírűvé tették az eseményeket. Ugyancsak nagy
létszámban vettek részt a tanulók a körzeti úszóversenyeinken, a 6 különbözö korosztály részére megrendezett találkozókon
több mint 200 gyerek versenyzett. Labdarúgásban és kézilabdában a hagyományos őszi‐, tavaszi felmenő rendszerű találkozókon
kívül ebben az évben is megrendeztük a különböző korosztályok számára kiírt kupákat. Hagyományainkhoz híven asztaliteniszben
és sakkban is óriási népszerűségnek lehettünk szemtanúi, komoly gondot okozva ezzel a lebonyolításnál a szervező testnevelő
kollégáknak. A felmenő rendszerű versenyeken tanulóink becsülettel helytálltak, hiszen a megyei döntőkön eredményesen
szerepelve az országos versenyeken is szép eredményeket értek el. Atlétáinknak több alkalommal sikerült a dobogón
végezni.Sajnos ebben az évben is szűkösnek bizonyult költségvetésünk, versenyeinket csak a lelkes szülői segítségnek, a város
egyesületeinek és vállalkozóinak támogatásával sikerült a kellő színvonalon megrendezni.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

236810
237482
A Körösmenti Táncegyüttes
működési költségeihez,
valamint az együttes
közösségi épületének
állagának javításához való
támogatás.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes évek óta folyamatosan törekszik arra, hogy táncosai, azok családtagjai, között
megfelelő közösségi kapcsolatokat ápoljon, valamint hogy ezt a hagyományőrzéssel összekötött családi rendezvényeket a város
minden családja számára elérhetővé tegye. Mindezeket olyan közösségi programokkal teszi, melyek minőségi szórakozási
lehetőséget biztosítanak gyermekek, szüleik és nagyszüleik részére. Az elmúlt években ezek a programok más‐más helyszínen
Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Dezsőné Rau
Katalin, Weigert László
Pályázat azon.: OMT‐005‐13

2013‐01‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

600

Igen Igen Igen

kerültek megrendezésre. Célunk az, hogy ezeknek a rendezvények a helyszíne lehessen a Luther úti ingatlan, melyet az elmúlt
évkben folyamatos állagmegóvással, valamint kisebb fejlesztésekkel igyekeztünk megóvni. Ebben az évben a táncosok, gyerekek
valamint szüleik több alkalommal jöttek össze kalákamunkára, köszönhetően a támogatásnak, hogy nagyobb és látványosabb
fejlesztések történjenek az ingatlanban. A támogatáson túlmenően a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, valamint a segítő
szülőknek, támogatóknak köszönhetően több munkálat is megvalósult. Teljes felújításra került az elavult villanyhálózat,
bevezetésre került a szenyvíz, a víz, ezáltal használható vált a mosdó. A belső termek salétromos falrétegének leverése,
kiszárítása után új vakolat került a falakra, majd ezek festésre kerültek, két helységben. A hátsó kertrész gaztalanítása, tisztítása
megtörtént a kicsik legnagyobb örömére, hiszen az ottani fás, bokros rész nagyon jó színtere bújócskának, fogócskának. A régi
töredezett kerti padok helyére újak kerültek.Ezek a fejlesztések lehetővé tették, hogy az év második felétől néhány rendezvényt
tudtunk az ingatlanban tartani, például kézműves‐ és játszóházat tartottunk a gyermekeknek és szüleiknek, mely nagyon jó
hangulatban telt.Célunk az, hogy az ingatlant továbbfejlesztve igazi közösségi házat alakítsunk, mely őrzi az együttes több mint
45 évének történetét, valamint lehetőséget biztosítsunk benne minden Gyomaendrődi családnak hagyományápolással
egybekötött közösségi életre.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

Körös Kajak Se
2013‐01‐01‐tól
100
Versenyeztetés, a vízi
236810
236810
Igen Igen Igen
Képviseli: Gellai Imre
2013‐12‐31‐ig
sportok népszerűsítése,
Pályázat azon.: OMT‐007‐13
rendezvények.
Szakmai beszámoló: Lövei Kitti és Lövei Fanni a Maraton Eb‐n vehetett részt Portugáliában, ahol párosban bronzérmet szereztek,
Fanni egyesben 5 helyezést ért el.2013‐ban a Halász István csónakháznál a Leader pályázat kötelező elemeként 4 szabadidős
programot tartottunk a vízi sportok megismerése és megszerettetése érdekében, az általános és középiskolás gyerekeknek, a
gyomaendrődi lakosoknak. Hetente két alkalommal, májustól októberig sárkányhajós evezésen vehettek részt az érdeklődők, a
kajakos szülők, ismerőseik, a városba látogató tiristák, gyermekcsoportok. Összefolyástúrát és sárkányhajó népszerűsítő versenyt
rendeztünk. Egy‐egy rendezvényen a résztvevők száma elérte a 80‐100 főt.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

1
Tűzoltófecskendő
500000
519535
Gyomaendrődi Szent Flórián 2013‐03‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig
üzembehelyezése
Alapítvány
Képviseli: Dinya László
Pályázat azon.: OMT‐008‐13
Szakmai beszámoló: Testvérvárosunktól kapott tűzoltófecskendő honosítása, műszaki vizsgáztatása és üzembehelyezése.
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Belső ellenőr megállapításai:

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

Ikt.sz: 1-1/2014./Gy.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:
Bencze Lajosné egyéni vállalkozó
5600 Békéscsaba, Corvin u 17.
Az ellenőr neve:
Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr (belső ellenőri regisztrációs szám: 5112700)
Az ellenőrzött szervezet megnevezése, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Az ellenőrzött szervezet vezetője:

Várfi András polgármester

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés alá vont időszak:
1.) az ellenőrzés tárgya: 2013. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése.
2.) Az ellenőrzés alá vont időszak: 2013.01.01. – 2013.12.31.
Az ellenőrzés célja:
1.) Annak megállapítása, hogy a Gyomaendrődi Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer
szabályozottsága biztosított-e.
2.) A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került-e.
3.) A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lett-e
felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek-e.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek:
Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
A helyszíni ellenőrzés időtartama:

2014.02.10. – 2014.02.12. közötti időszakban
6 ellenőri nap (2 fő), 48 óra

1

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

MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.) A pályáztatási rendszer szabályozottságának ellenőrzése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnál a Sport, Civil, Ifjúsági és Környezetvédelmi Alap
pályázói számára Pályázati Útmutató rendelkezésre áll, mely alapján nyújthatják be a
szervezetek a pályázataikat.
A Pályázati Útmutatóban részletesen meghatározta az Önkormányzat a pályázat folyamatát, a
pályázati kiírás részleteit, a támogatható kiadások körét, a nem elszámolható költségeket, az
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, a hiánypótlás rendjét, az elbírálás rendjét,
határidejét, a pályázati döntésérő szóló értesítéseket, a támogatási szerződés a módosítás a
folyósítás részletes szabályait, az elszámolásra, az ellenőrzésre, a pályázat lezárására
vonatkozó szabályokat. Az útmutató tartalmazza a bejelentő, a pályázati és elszámolási
űrlapok, a pályázati szerződés módosítási kérelem mintáját és az űrlapok kitöltési segédletét.
Megállapítás:
Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden
dokumentum, információ rendelkezésre áll a pályázat elkészítéséhez.
II. ) 2013. évi költségvetésben rendelkezésre álló, pályázható pénzösszegek
Az ellenőrzés feladata volt a Civil, a Sport, a Rendezvény, és a Környezetvédelmi alapból
nyújtott pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése, illetve az Önkormányzat
működési célú pénzeszköz átadásból nyújtott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete alapján
jóváhagyta a működéssel és a felhalmozással kapcsolatos tartalékai között a Civil Alap, a
Sport Alap, a Rendezvény Alap, a Környezetvédelmi Alap összegét.
A Testület által jóváhagyott, rendelkezésre álló források az alábbiak voltak:
• Civil Alap
2.100 e Ft
• Sport Alap
13.000 e Ft
• Rendezvény Alap
4.400 e Ft
• Környezetvédelmi Alap
4.358 e Ft
A Civil Alap 2.100 e Ft-os összegéből 1.550 e Ft volt a pályázható pénzösszeg, 550 e Ft-ot
kötött felhasználású támogatásként a Városi Képtár működésének támogatására biztosították.
A Sport Alap 13.000 e Ft összegéből 10.000 e Ft volt a pályázható keretösszeg, 3.000 e Ft-ot
kötött felhasználású támogatásként különítették el az alábbiak szerint:
• Diáksport támogatása
500 e Ft
• Gyomai és Endrődi pálya fenntartása
500 e Ft
• Óvodai sportnak megrendezése
200 e Ft
• Testvérvárosi és nemz. Sportkapcsolatok 1.300 e Ft
• Tartalék
500 e Ft
Összesen: 3.000 e Ft
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A Rendezvény Alap 4.400 e Ft összegének felosztása a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a 148/2013.(IV.17.) Kt. határozatán alapul, mely szerint az alábbi rendezvények
kerültek támogatásra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XV. Sajt és Túrófesztiválra
1.750 e Ft
XVII. Nemzetközi Bogártalálkozóra
400 e Ft
Pünkösdi Bográcsos és ételfőző fesztiválra
400 e Ft
Nemzeti ünn. és egyéb városi rendezvényre
400 e Ft
Kertbarát kör támogatására
50 e Ft
Cibere gyereknapra
100 e Ft
V. Gyomaendrődi disznótoros és böllérpálinka v. 300 e Ft
XV. Nemzetközi Halfőző versenyre
800 e Ft
Tartalékra
200 e Ft
Összesen: 4.400 e Ft

A Környezetvédelmi Alapban elhelyezett 4.358 e Ft összeget a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.(II.26.) önkormányzati rendelet
alapján lehet felhasználni, a rendelet 8. § alapján a Képviselő-testület a pályázatok
elbírálására és a szerződések megkötésére vonatkozó hatáskört a Város-fenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságára átruházta.
III.) Pályázati támogatások, pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése
Az Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés időpontjáig a beérkezett pályázati elszámolások
ellenőrzését még nem kezdte meg, ezt követően fog részükről az ellenőrzés elkezdődni.
A belső ellenőrzés által tételesen ellenőrzésre kerültek az Alapokra benyújtott nyertes
pályázatok valamint a pályázati támogatások szabályszerű felhasználása és elszámolása.
Az Alapokra benyújtott pályázatok nyertesei az alábbiak voltak:
Név
Halgasztronómiai Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd város Közgyűjtemény.
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
Kulturális Egyesület-Színfolt Mazsoret Csoport
Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
"Suttyomba" a Viharsarok Népi Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Civil Alapból nyújtott támogatás összesen:
Gyomaendrődi Judo Klub
Körös Kajak SE
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

Támogatás
összege (Ft)
155 000
200 000

Pályázati
azonosító
CIV-001-13
CIV-002-13

75 000
100 000
250 000
60 000

CIV-003-13
CIV-004-13
CIV-005-13
CIV-006-13

200 000
60 000
50 000
400 000
1 550 000
700 000
1 300 000
90 000
1 150 000

CIV-007-13
CIV-008-13
CIV-009-13
CIV-010-13
SPO-001-13
SPO-002-13
SPO-003-13
SPO-004-13
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Korona Biliárd Klub
Körös Kéziklub Egyesület
Sánc Röplabda Sportclub
Kner Tánc-Sport Egyesület
Gyomaendrődi Futball Club
RUMBA Táncsoport Egyesület
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolai
Sportegy
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Sport Alapból nyújtott támogatás összesen:
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Bómom-zug vizéért Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egy.
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Irimiás Róbert Társulása
Környezetvéd. Alapból nyújtott támog. összesen:

50 000
500 000
110 000
700 000
4 100 000
950 000

SPO-005-13
SPO-006-13
SPO-007-13
SPO-008-13
SPO-009-13
SPO-010-13

350 000
0
10 000 000
600 000
900 000
500 000
450 000
450 000
1 022 000
3 922 000

SPO-011-13
SPO-012-13
KOR-001-13
KOR-002-13
KOR-003-13
KOR-004-13
KOR-005-13
KOR-006-13

Az Önkormányzat az alábbi szervezeteknek nyújtott működési támogatást:
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd város Közgyűjtemény.
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Város Diáksport Bizottság
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
Körös Kajak SE
Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
OMT összesen:

400 000
550 000
500 000
500 000
236 810
236 810
236 810
500 000
3 160 430

OMT-001-13
OMT-002-13
OMT-003-13
OMT-004-13
OMT-005-13
OMT-006-13
OMT-007-13
OMT-008-13

A fentiekben felsorolt szervezetek esetében ellenőrzésre kerültek a pályázati adatlapok, a
támogatási szerződések, a pályázati elszámolás és a kapcsolódó alapdokumentumok
(számlamásolatok).
Az ellenőrzés megállapította, hogy a táblázatban felsorolt szervezetek esetében rendelkezésre
álltak a pályázati adatlapok, a támogatási szerződések, a pályázatok elszámolásai, az
alapdokumentumok (számlamásolatok).
A tételes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy minden szervezet beküldte az elszámolást a
2013. évi elnyert pályázati összeg felhasználásáról. Egy esetben kértek (Kulturális Egyesület
Komédiás Kör) elszámolási határidő módosítást 2014.05.15-ig, hogy a teljes összeg
felhasználásra kerüljön.
Egy esetben – módosítást a vizsgálatig még nem kért – nem lett elköltve a teljes összeg. Ez a
Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság, 500.000 Ft volt a pályázott összeg, melyből
500.000 Ft jóváhagyásra került. A fel nem használt támogatásrész 64.275 Ft.
A belsőellenőrzés a tételes vizsgálat során az alábbi eltéréseket tárta fel:
-

OMART Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület az elszámolásba beállított 1900 Ft
terembérleti díjat, mely jogcím nem szerepel a pályázatban nevesített - vendéglátás,
szóróanyag, plakát, műsorfüzet, ajándék, plakett, kitűző – jogcímek között.
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-

Körös Kajak SE elszámolásában szerepel két épületbiztosítási díj: Csónakház I
biztosítás 56.705 Ft és Csónakház II. külterület biztosítási díj 32.370 Ft. A pályázatban
nem szerepelt épületbiztosítási díj.

-

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület elszámolásában szerepel hangosítási díj
mérkőzésen: 7620 Ft, Kézilabdás cipő 14.075 Ft, Könyvelési díj kétszer 50.800 Ft,
csapatépítő foglalkozás díja 20.000 Ft, tintapatron beszerzése 14.734 Ft. A felsoroltak
nem szerepeltek a pályázatban.

-

Kner Tánc-Sport Egyesület elszámolásában található 55.204 Ft Artisjus jogdíj, mely
nem volt felsorolva a pályázatban.

-

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület elszámolt 21.060 Ft
ásványvíz, 21.166 Ft érem vásárlást, és 8001 Ft plakett gravírozást. Ilyen kiadásokra
nem kért támogatást a pályázatban tételesen felsorolt jogcímek között.

-

Gyomaendrőd Városi Diáksport Bizottság pályázatában 200.000 Ft-ot igényelt érmék,
serlegek, oklevelek beszerzésére, valamint 300.000 Ft-ot körzeti felelős megbízása díj,
versenyvezetői, bírói díjakra. Az elszámolásban találhatók úszó diákolimpia rendezési
költségek, körzeti diákolimpia asztalitenisz, sakkverseny rendezési költség és egyéb
verseny rendezési díjak, irodaszer beszerzés.

-

Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány pályázatában gépjármű fecskendő üzembe
helyezése lett támogatva 500 e Ft összegben, az elszámolásban 59.939 Ft összegben
biztosítási díj lett elszámolva, mely nem lett tervezve a költségek között. A biztosítási
díj 2014.08.20.-ig ki lett fizetve.

Javasolja a belső ellenőrzés, a pályázók figyelmének felhívását arra, hogy az elszámolásban
csak a pályázatban felsorolt jogcímekre lehet az elszámolást benyújtani.
Több esetben tapasztalta a belső ellenőrzés, hogy az elektronikusan beküldött számla
másolatokon nem látható a pályázatra vonatkozó záradékolás, melyet a Pályázati Útmutató
11.3.1. pontja előír az alábbiak szerint:
„…. Forint a 2013. évi Sport/Civil/Ifjúság/Környezetvédelmi Alap SPO/CIV/IFJ/KOR-XXX13 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és a kódokat a
megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.
Ilyen esetek voltak például:
-

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület két számlája: S2013/00819számú
554.584 Ft és az S2013/0860 sorszámú 272.034 Ft összegű számla,

-

Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület WH1SA 2952375 számú, 381.000 Forintos számla,

-

A GYÜSZ-TE által bonyolított XV. Sajt és Túrófesztivál 1.750 e Ft elszámolására
benyújtott számlák,

-

A GYÜSZ-TE által bonyolított XV. Nemzetközi Halfőző verseny 800 e Ft
elszámolására benyújtott számlák. A Halfőző Versenyen az okleveleken és a
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serlegeken kívül pénzdíjak (I., II., III. hely, különdíj stb.) is átadásra kerültek, a
pénzdíjak átvételéről átvételi elismervény nem lett csatolva az elszámoláshoz,
-

Pünkösdi Bográcsos és ételfőző fesztivál a 400 e Ft elszámolására benyújtott számlák,

-

Secintel Bt. Az elszámoláshoz benyújtott Rubin Vendéglő által kiállított ML9EA
8325317 sorszámú számlán nem volt rajta a számla kelte,

Javasolja a belső ellenőrzés a szervezetek figyelmét felhívni a záradékolás fontosságára,
illetve a Pályázati Útmutató 11.3.1. pontjában rögzített záradékolásra vonatkozó előírások
betartására.
Egy esetben volt elutasítva a benyújtott pályázat, mely a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó
Egyesület pályázata volt.
Megállapítás
A vizsgált tételek alapján a belső ellenőrzés megállapította, hogy a pályázati elszámolások
kiadási tételei bizonylatokkal alátámasztottak voltak. A bruttó 100 e Ft alatti számlák
elszámolásra való benyújtása nem kötelező a Pályázati Útmutató 11.3. pontjában leírtak
szerint, így azokról véleményt nem tudott alkotni a belső ellenőrzés. Azonban az
elszámolásokon ezeknél a tételeknél minden esetben számlaszámokra is hivatkoztak a
szervezetek.
IV.) Összefoglaló megállapítások
A Gyomaendrődi Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított.
A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került.
A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek
felhasználva. Az észrevételezett tételek esetében nem a pályázatban nevesített jogcím szerinti
kiadásra lett a pénzösszeg felhasználva.
Minden szervezetek benyújtotta a pályázati elszámolást.
A 2013. évi nyertes pályázatokról áttekinthető analitikus nyilvántartást vezetnek.
Békéscsaba, 2014. február 13.

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr
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Záradék

A jelentéstervezet egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglalt
megállapításokra a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében 8
napon belül észrevételt tehetek. Észrevételeimet Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr
részére 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17. szám alá kell megküldeni.
Felhívom a figyelmét, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztását egyetértésnek
tekintem, és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül.

Gyomaendrőd, 2014. ………………………….

Várfi András
polgármester
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az orvosi ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2014. januári ülésén tárgyalta a Sani-Med Trans Egészségügyi és szolgáltató Kft. beszámolóját,
a 18/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozatával nem fogadta el Dr. Piriczky Béla a szolgáltató képviselőjének az orvosi
ügyelet 2013. évi munkájáról készített beszámolóját, ezzel egyidejűleg felkérte a Szolgáltatót, hogy a beszámolót a
2014. februári ülésre egészítse ki a lakossági panaszokkal kapcsolatban megtett intézkedéseivel.
Az előterjesztés mellékletében található a 2014. január 16-án benyújtott ügyeleti beszámoló valamint a beszámoló
kiegészítése.
Az Orvosi ügyelet 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:
OEP finanszírozás: a 43/1999. Korm. rendelet 19. §-a alapján
2013. 10. 12. napjáig 40.-Ft/fő/hó alapdíjazás alapján 40.-Ft x 14.207 fő (2013. január 01. lakosságszám) x
1,7 (területi szorzó) x 1,3 (központi ügyelet útján történő feladatellátás miatt 30 % százalékkal megemelt díj) =
1 255 899 Ft/hó
2013. 10. 12. napjától 42.-Ft/fő/hó alapdíjazás alapján 42.-Ft x 14.207 fő (2013. január 01. lakosságszám) x
1,7 (területi szorzó) x 1,3 (központi ügyelet útján történő feladatellátás miatt 30 % százalékkal megemelt díj) = 1 318
694 Ft/hó
Önkormányzati támogatás a 2007. december 20. napján kötött szerződés alapján 598 315.-Ft/hó.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Szolgáltató és Hunya Község valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2007. október 31. napján megkötött feladat-ellátási szerződés, továbbá a szerződés alapját képező Békési
Kistérségi Társulás és a Szolgáltató között 2005. szeptember 13. napján megkötött megállapodás.
Az ügyeleti feladat-ellátás személyi feltételeinek biztosításához minimum 10 fő ügyeleti orvos alkalmazása
szükséges ahhoz, hogy az orvosok számára a jogszabályban előírt pihenő idő rotációval biztosítható legyen.
10 fő ügyeleti feladatot ellátó orvos alkalmazásával a helyettesítés nem megoldott, tehát a helyettesítéshez további
létszám szükséges.
Jelenleg településünkön nincs olyan háziorvos, aki az ügyeleti feladat-ellátásba bevonható lenne, hiszen
háziorvosaink több alkalommal is kinyilvánították, hogy nem kívánnak részt venni az ügyeleti feladat-ellátásban.
A feladat-ellátás személyi feltételeinek továbbá biztosításához gondoskodni kell megfelelő szakszemélyzetről:
gépkocsivezetőről és asszisztenciáról is.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén a Szolgáltató meghallgatását követően fent leírtakat a Bizottság átbeszélte, megvitatta
és az alábbi javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását azzal, hogy szükségesnek tartja a továbbiakban az ügyeleti ellátás
színvonalának javítása érdekében további egyeztetések lefolytatását a Szolgáltatóval. A Bizottság a feladatellátásban jelentős szerkezeti változtatást azt követően tartja indokoltnak, ha ezek az egyeztetések, tárgyalások nem
vezetnek eredményre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a kiegészített beszámolót megtárgyalni és elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
55

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság a kiegészített beszámoló elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára azzal, hogy a Képviselő-testület a jövőben az ügyeleti
ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetéseket
folytasson a Szolgáltatóval.

A Bizottság a feladat-ellátásban jelentős szerkezeti változtatást azt
követően tartja indokoltnak, ha ezek az egyeztetések, tárgyalások nem
vezetnek eredményre.

Döntési javaslat
"Az orvosi ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2013. évi munkájáról készített beszámolóját azzal, hogy az ügyeleti ellátás
színvonalának javítása érdekében további egyeztetéseket folytat a Szolgáltatóval.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Védőnői körzetek további működtetése
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésén tárgyalta a védőnői körzetek
további működtetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a védőnői körzetek racionális működtetése
érdekében megvizsgálja a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének lehetőségét, valamint a védőnői
körzetek újrafelosztásának, csökkentésének szakmai előkészítésével megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.
A Városi Egészségügyi Intézmény az általa elvégzett vizsgálattal kapcsolatban az alábbiakról számol be a
Képviselő-testületnek:
„A Városi Egészségügyi Intézmény önkormányzati feladatként – az alaptevékenysége mellett – a területi védőnői és
az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálatokat is működteti Gyomaendrőd területén. A védőnői létszámot az utóbbi
egy évben sajnos nem sikerült feltölteni, így van egy tartósan betöltetlen iskolavédőnői szolgálat és egy
gyermekvállalás miatti „betöltetlen” területi védőnői körzet a városban. Az ellátottak száma, amely a finanszírozás
alapja, évről évre csökken. Az önkormányzati támogatás egyre korlátozottabb. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól származó bevétel nem fedezi a kiadásokat.
A Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésén hozott 584/2013. (XI. 28.) Gye. Kt határozata értelmében a Városi
Egészségügyi Intézmény szakmai állásfoglalás kéréssel fordult az engedélyező-, illetve a finanszírozó hatósághoz a
védőnői körzetek racionális működtetése érdekében.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete által kiadott állásfoglalás
nem támogatja a vegyes körzetek kialakítását, az iskola-védőnői körzet megszüntetését, mivel visszaesést
eredményezne a védőnői ellátás színvonalában, és a körzetek összevonása nélkül, belső átszervezésben látná a
magasabb finanszírozás megvalósulását.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala válaszában felhívja a figyelmet arra, hogy az
iskola-védőnői szolgálatok teljes állásban történő finanszírozása megszűnhet, amennyiben a tanulói létszám
továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
Az Népegészségügyi Intézet javaslatára felkértük a védőnő kollégákat, hogy véleményezzék a helyzetet; a belső
átszervezést szakmailag miként látnák megvalósíthatónak?
A dolgozók a vezető védőnővel egyeztetve arra a megállapításra jutottak, hogy a „tartósan betöltetlen” körzetekben
a védőnők személyének cseréjével a teljes finanszírozási összeg „visszanyerhetővé” válna.
A fentiekkel kapcsolatban mellékelem a dokumentumokat. (a szakmai állásfoglalások az előterjesztés mellékletét
képezik)
Összegzés: a Városi Egészségügyi Intézmény a védőnői körzetek költséghatékonyabb működtetése érdekében két
megvalósítási tervet dolgozott ki. Az első alapján, a védőnői körzetek összevonásának lehetőségét az engedélyező
hatóság nem támogatja. Javaslatuk szerint belső átszervezéssel racionálisabb megoldás várható.
Kollégáink elképzeléseit követve, a betöltetlen körzeteket egy év eltelte után cseréljük, így visszakapjuk a körzetek
100 %-os finanszírozását.”
A Városi Egészségügyi Intézmény a szakmai állásfoglalások alapján dolgozta át intézményi költségvetését, és azt
2014. január 22. napján benyújtotta hivatalunkhoz. A költségvetés összeállításakor figyelembe vette a fent leírtakat,
így a védőnői szolgálat költségvetését 7 körzetre, 6 fő 8 órás védőnővel (+ 2 fő 4 órás technikai dolgozóval), 1 üres
álláshely mellett folyamatos helyettesítéssel tervezte meg:
Bevételek
Megnevezés

Ft

OEP finanszírozás:

19 619 000
57

Intézményi saját bevétel
TÁMOP 6.2.4. pályázat
Önkormányzati támogatás
Összesen

144 000
2 434 000
5 305 000
27 502 000
Kiadások

Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Összesen
Egyenleg

16 703 000
4 386 000
6 413 000
27 502 000
0

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

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

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára azzal, hogy a védőnői körzetek újrafelosztásáról a Városi
Egészségügyi Intézmény által lefolytatott egyeztetések ismeretében
döntsön.

Döntési javaslat
"Védőnői körzetek további működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény
beszámolóját a védőnői körzetek racionális működtetéséről, ugyanakkor a védőnői körzetek újrafelosztásáról a
soron következő ülésén dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Betöltetlen háziorvosi körzetek ellátása érdekében megtett intézkedésről
beszámoló
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg a 2. és 7. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésével, azzal, hogy a folyamatos működtetés érdekében megtett intézkedésekről a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosa rendszeresen beszámol. Dr. Torma Éva igazgató főorvos beszámolási
kötelezettségének az alábbiakban tett eleget:
„A 2013. augusztus 5-én kelt tájékoztatásomon túl, a korábban Dr. Frankó Károly által működtetett praxissal
kapcsolatban az alábbiakról számolhatok be.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i testületi ülésen a 246/2013. számú határozatban
felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi szolgálat
folyamatos működését biztosítsa 2013. augusztus 1-től.
Dr. Varga Edit háziorvos a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés
keretében végzi tevékenységét. A tárgyi- és a személyi minimum feltételek teljességgel biztosítottak. Az asszisztensi
feladatokat Mátrai Jánosné látja el. Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 13 órától 16 óráig tart.
Dr. Varga Edit 2014. 02.02-án beadvánnyal fordult jegyző úrhoz (csatolva).
A 2. számú háziorvosi körzet praxis joga 2014. február 01. napjától – mivel Dr. Frankó Károly nem tudta értékesíteni
– „visszaszállt” az önkormányzatra. A körzet finanszírozása 2014. augusztus 1-től – a fixdíj tekintetében – 60%-ra
csökken, mivel a körzet tartósan betöltetlen, ha addig nem tölti be háziorvosi szakvizsgával rendelkező kolléga.
Tartósan betöltetlen praxisokat az Országos Alapellátási Intézet átveszi, és a praxisprogram keretében működteti.
Erre még városunkban nem volt példa, mivel eddig sikerült – egyre nehezebben – orvost találni, de a jövőben
számolni kell ezzel a lehetőséggel!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i testületi ülésen a 441/2013.(IX.26.) Gye. Kt. számú
határozatban felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 7. számú háziorvosi praxis működését
biztosítsa 2014. január 1-től.
Dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti saját praxisához tartozó rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási
szerződés keretében végzi a helyettesítést. A tárgyi - és a személyi minimum feltételek teljességgel biztosítottak. Az
asszisztensi feladatokat Kiss Edit látja el. Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 08 órától 09 óráig és 13 órától 14 óráig
tart.
Az 586/2013. (XI.28.) Gye. Kt határozatban a Képviselő –testület kinyilvánította, hogy a 7. számú felnőtt háziorvosi
körzetet nem önálló háziorvosi körzetként működteti 2014. június 30. napját követően.”
Tisztelt Képviselő-testület a határozati javaslat szerint a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját elfogadásra
javaslom.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.
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Döntési javaslat
"Betöltetlen háziorvosi körzetek ellátása érdekében megtett intézkedésről beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját a
246/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozat valamint a 441/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozat végrehajtásával
kapcsolatban.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvoda
fenntartókkal I. forduló
Dr. Csorba Csaba jegyző, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. szeptemberétől a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tekintetében is megváltozott a
költségvetési támogatás rendszere, tulajdonképpen az ő számukra is feladat alapúvá vált a finanszírozás.
A megváltozott finanszírozáshoz szükséges hozzáigazítani az önkormányzat és a feladatot ellátó szervezetek közti
megállapodás kereteit, ezért a hivatal elkészítette a köznevelési szerződések tervezetét, melyet első körben
terjesztjük mind az óvodai feladatot ellátó szervezetek, mind az önkormányzat elé.
Jelenleg a Társulás fenntartásában működő Kistérségi Óvoda működtetéséhez önkormányzati támogatás nem
szükséges, a tervezet elkészítése előtt a nem önkormányzati intézményekkel történt egyeztetés alapján
elmondhatjuk, hogy jelenleg az ő működtetésükhöz sem szükséges kiegészítő önkormányzati támogatás. A tervezet
fent leírtak szerint rendelkezik az önkormányzati támogatásról.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és javaslatot tenni a tervezet második körben
való tárgyalásáról.

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

A Bizottság az előterjesztésben szereplő szerződések
megkötését javasolja a Képviselő-testület számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztésben szereplő szerződések
megkötését javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Köznevelési szerződés megkötése nem önkormányzati óvoda fenntartókkal I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati fenntartású óvoda fenntartókkal
kötendő köznevelési szerződés-tervezeteket II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (( 5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525;
államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András polgármester;
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ( székhely: 5502.
Gyomaendrőd, Sugár út 53/1, adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel:
21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné ügyvezető; továbbiakban: Megbízott)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat II. pontjával
úgy döntött, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal a Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt található 90 férőhelyes „Selyem úti
Óvodában” óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés
2004. július 30-án a I. 227-15/2004. ikt. sz. alatt megkötésre került. A felek 2004. augusztus
1-től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Selyem út 101 sz. alatti
5807/2 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az
épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: I.5197/9/2008, kiadta
Szarvas Város Jegyzője. OM azonosítója: 028123; fenntartó azonosító: 39010497
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 90 fő. A szerződő felek
megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése alapján 23 óvodai
férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város
közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés
megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§
(3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt
vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg
nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével,
a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a Megbízott
használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet
haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület
központi berendezéseinek vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok
kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy
gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat
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terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra
használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást
csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a
gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki
kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó
Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC
átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek
létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszámtól kevesebb a
tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben
történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra,
hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott
óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet
megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok benyújtása
során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás
folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi
üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók
leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási Osztályán leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat
mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést
kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban
meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt
köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a
Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít, úgy a 15 napos határidő
leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a
Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával
kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek
biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból
hátrányos megkülönböztetést tesz. A Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem
biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és
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a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai
jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program
szerint teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A
megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a
szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott épületrészt nem az
óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályok figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával
kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az
óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi,
illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű
teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap
elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint
biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő
15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül
kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként fogadják el, ha a
megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén
követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a
térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt költségeit, valamint
fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi támogatással, melyet az
önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.,
a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés
hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem
út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási
egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András polgármester; továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím :
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8010571-04; képviseli Giricz Ilona ügyvezető továbbiakban: Megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III. pontjával
úgy döntött, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal a Tulipános Óvoda
5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1.sz. alatt található 40 férőhelyes óvodai feladatellátásra
közhasznúsági szerződést köt. A felek 2004. augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti
szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Polyákhalmi u. 1. szám alatti gyomaendrődi 8313/3 hrsz alatt
bejegyzett ingatlan, óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is
óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BO/95-3/2011. ; Kelte: 2011. augusztus
26. ; engedélyező: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító:
028124; fenntartó azonosító : 39010358 .
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő felek
megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése alapján 10 óvodai
férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város
közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés
megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§
(3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt
vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg
nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével,
a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a Megbízott
használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet
haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület
központi berendezéseinek vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok
kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy
gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat
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terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra
használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást
csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a
gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki
kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó
Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC
átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek
létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszám alatt van a
tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben
történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra,
hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott
óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet
megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok benyújtása
során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás
folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi
üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók
leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási Osztályán leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat
mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést
kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban
meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt
köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a
Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít, úgy a 15 napos határidő
leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a
Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával
kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek
biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból
hátrányos megkülönböztetést tesz. A Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem
biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és
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a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai
jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program
szerint teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A
megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a
szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott épületrészt nem az
óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályok figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával
kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az
óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi,
illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű
teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap
elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint
biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő
15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül
kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként fogadják el, ha a
megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén
követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a
térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt költségeit, valamint
fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi támogatással, melyet az
önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.,
a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés
hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Giricz Ilona
ügyvezető
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem
út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási
egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András polgármester; továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1. adószáma: 21905924-1-04; képviseli Varjú Judit
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III. pontjával
úgy döntött, hogy a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft., a Vásártéri Óvoda 5500 GYOMAENDRŐD, Vásártéri ltp. 2924
hrsz. alatt bejegyzett 74 férőhelyes óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A
felek 2004. augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a Gyomaendrőd
Vásártéri ltp. 2924 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan, óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott
az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, KSH statisztikai számjel: 8510; OM azonosító :
101602; fenntartó azonosító : 39010357
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő felek
megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése alapján 19 óvodai
férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város
közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés
megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§
(3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt
vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg
nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével,
a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a Megbízott
használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet
haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület
központi berendezéseinek, vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok
kijavításáról, esetleges cseréjéről, amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy
gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat
terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra
használhatja, azt másnak át nem engedheti.
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4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást
csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a
gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki
kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó
Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC
átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek
létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszám alatt van a
tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben
történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra,
hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott
óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet
megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok benyújtása
során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás
folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi
üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók
leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási Osztályán leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat
mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést
kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban
meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt
köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a
Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít, úgy a 15 napos határidő
leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a
Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával
kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek
biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból
hátrányos megkülönböztetést tesz. A Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem
biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és
a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai
jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program
szerint teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A
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megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a
szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott épületrészt nem az
óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályok figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával
kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az
óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi,
illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű
teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap
elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint
biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő
15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül
kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként fogadják el, ha a
megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén
követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a
térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt költségeit, valamint
fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi támogatással, melyet az
önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.,
a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés
hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

IKSZT 2014. évi finanszírozási terve
Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény vezető, Mile Erika
Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény vezető
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, mint a Rózsahegyi Ház tulajdonosa és fenntartója elkészítette a 2014 évi
működésének kalkulációját. (Lásd az előterjesztés mellékleteként)
A bérek és járulékok elszámolása pályázati forrásból finanszírozott, ám a támogatás lehívása sokszor 60-90 nap
késedelemmel érkezik az alapítvány számlájára, így nehezítve a likviditásukat. Az alapítvány kéri, hogy a kimutatott
bér és járulékok összegét (2 510 155 Ft) az önkormányzat megelőlegezés formájában biztosítsa részükre.
A Rózsahegyi Házban működő IKSZT működésére az önkormányzattól 2014 évre 3 000 000 Ft támogatást kérnek,
ez az összeg tartalmazza a 2014 évben megrendezésre kerülő Bogrács Napja rendezvény költségeit is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

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

A bizottság egyetért a 2014 évre tervezett 2 510 155 Ft személyi jellegű
kiadások előfinanszírozásával, viszont az IKSZT 2014 évre tervezett
kiadásaira 3 000 000 Ft helyett 2 700 000 Ft forrást javasol biztosítani az
önkormányzat 2014 évi költségvetésében.

Döntési javaslat
"IKSZT 2014 évi finanszírozási terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014
évre tervezett 2 510 155 Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
részére, melyet támogatásként igényel az MVH-tól.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az IKSZT 2014 évre tervezett 3 000 000 Ft kiadásaira
forrást biztosít az önkormányzat 2014 évi költségvetésében.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Farkas Zoltánné
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője Dinyáné Bánfi Ibolya azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, mint az intézmény fenntartójához, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklet
Könyvtárhasználati Szabályzat 7. Késedelmek kezelése módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Jelenleg hatályban lévő szöveg:
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes vissza hozatal esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel. Ennek mértéke:
első felszólítás: 100 Ft/db
második felszólítás 200 Ft/db
harmadik felszólítás 500 Ft/db
Felszólítás után a könyvtár felszámítja a posta költséget is. Harmadik alkalommal történő felszólítás után a könyvtár
ajánlott levelet küld ki, majd az ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A behajtás érdekében
keletkezett költségeket is az olvasónak kell megtérítenie.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”
Javasolt változtatás
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozás esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. Ennek mértéke:
60 napot meghaladó késedelem esetén 100 Ft
első felszólítás postai úton 200 Ft
második felszólítás postai úton 300 Ft
harmadik felszólítás postai úton 600 Ft
A harmadik alkalommal történő felszólítás után 60 nappal, a könyvtár ajánlott levélben felszólítást küld ki. Az
olvasónak ekkor 500 Ft/db késedelmi és 500 Ft postaköltség térítési díjat kell megfizetnie. A felszólító levélben
megjelölt ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A tartozás rendezése történhet a könyv vissza
hozatalával és a késedelmi díj megfizetésével, vagy a könyv árának, és a felmerült költségek megtérítésével. Az
ügyintézési folyamat lezárásakor, a tárgy év végén, a dokumentum, mint behajthatatlan követelés kerül törlésre.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”
Dinyáné Bánfi Ibolya a módosítási javaslathoz csatoltan megküldte a munkaértekezletről készült jegyzőkönyvet,
mely a Határ Győző Városi Könyvtár beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztés mellékletét képezi. A
jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az intézmény dolgozói megismerték és elfogadták az SZMSZ-t érintő
módosítást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat 7. pontja
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes vissza hozatal esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel. Ennek mértéke:
első felszólítás: 100 Ft/db
második felszólítás 200 Ft/db
harmadik felszólítás 500 Ft/db
Felszólítás után a könyvtár felszámítja a posta költséget is. Harmadik alkalommal történő felszólítás után a könyvtár
ajánlott levelet küld ki, majd az ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A behajtás érdekében
keletkezett költségeket is az olvasónak kell megtérítenie.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”
az alábbiak szerint módosul:
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozás esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. Ennek mértéke:
60 napot meghaladó késedelem esetén 100 Ft
első felszólítás postai úton 200 Ft
második felszólítás postai úton 300 Ft
harmadik felszólítás postai úton 600 Ft
A harmadik alkalommal történő felszólítás után 60 nappal, a könyvtár ajánlott levélben felszólítást küld ki. Az
olvasónak ekkor 500 Ft/db késedelmi és 500 Ft postaköltség térítési díjat kell megfizetnie. A felszólító levélben
megjelölt ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A tartozás rendezése történhet a könyv vissza
hozatalával és a késedelmi díj megfizetésével, vagy a könyv árának, és a felmerült költségek megtérítésével. Az
ügyintézési folyamat lezárásakor, a tárgy év végén, a dokumentum, mint behajthatatlan követelés kerül törlésre.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntésével
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét, mely a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az
alábbi:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5. Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2013. évi szakmai beszámolóját - mely a szempontrendszernek megfelelő -, továbbá összeállította az intézmény
2014-es évre szóló munkatervét. Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évre szóló munkatervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján:
-

elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját a 2013. év munkájáról,
jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2013. évben törlésre került dokumentumokról készült, valamint
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2014. évre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi működéséről
I. Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése egy szolgáltató helyen: 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. sz. alatt történik.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
A könyvtár alapterülete: ~ 400 m².
II. Az intézmény gazdálkodása

Bevétel

Kiadás

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

eFt
652
222
20.122
20.996
10.009
7.538
3.300
149
20.996

A Kulturális törvény alapján meghatározott feladatok
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő célok közzé tétele
- a gyűjtemény folyamatosan fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása
- tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
- más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérése
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,
az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- az oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés segítése
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységgel hozzájárulni az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
-

A könyvtári költségvetésnek, ezeknek a feladatoknak az ellátására kell fedezetet
biztosítania.
II.1. Bevételek
A tervezett 300 e Ft saját bevétellel szemben 652 e Ft-on teljesült az intézményi bevétel. A
bevétel növekedés nagyrészt a használt könyvek eladásából származott 277eFt, mely összeget
állománygyarapításra kell fordítani. A többletbevételben jelent meg 50eFt, amelyet a költözéshez
gyártatott dobozok visszavétele miatt kaptunk, működési célú többletbevétel 25 eFt volt.
II.2. Kiadások - Személyi juttatás
2013. év elején 1 fő nyolc órás és 2 fő 4 órás könyvtárossal, 1 fő 4 órás informatikussal
kezdtük az évet. Ez a képviselő-testület februári, költségvetést tárgyaló és elfogadó ülésén úgy
módosult, hogy március 1-től, 1 fő 8 órás szakdolgozó áthelyezéssel került a könyvtárhoz.
Intézményünktől áthelyezésre került 1 fő 4 órás technikai dolgozó (takarító) a Zöldpark Kft-hez,
2013. december 1-től. Az intézmény takarítását továbbra is ő végzi, ebben az időtartamban. A
dolgozói létszám:
1 fő 8 órás könyvtáros, vezető
1 fő 8 órás könyvtáros (március 1-től)
2 fő 4 órás könyvtáros
1 fő 4 órás informatikus
Az átszámított létszám 3,5 fő.
Mindenki a Kjt. szerinti bért kapja. Nincs cafetéria juttatás (év végi sem), nincs túlóra. A
szombati munkavégzést, a rendezvényeknél, szabadság kiadásnál (illetve a költözésnél)
felmerült túlórákat a dolgozók szabadidőben kapják meg. A rendeletben előírt 2 %-os minőségi
munkavégzés után járó egyszeri juttatás, valamint az egyszeri, fejenként 2000 Ft - számlára
történő utalás miatti költségtérítés- kifizetésre került.
II.3. A könyvtár új helyének kialakítása, költözés
Az év indításakor már tény volt, hogy a képviselő-testület 2012. novemberi ülésének
határozata értelmében az addig két telephellyel működő könyvtár egy, új helyre költözik. 2013.
január 6-án a Gyomaszolg Ipari Park Kft. megkezdte a könyvtár átalakítási munkáit. Az endrődi
könyvtár 2013. január 18-án zárt be véglegesen. Ekkor már mindkét könyvtárban megkezdődött
a csomagolás. Az átköltözéshez alaprajzot és ütemtervet készítettem. Minden állományrészt
előre tudtunk, hogy hová kerül, ennek megfelelően az összes bútort, eszközt. A csomagoláshoz 4
fő közmunkást kaptunk, akik igen becsületesen, gondossággal, segítőkészen működtek közre az
embert - legfőképpen nőket- próbáló feladatban.
A két különböző méretű és adottságú helyről egy harmadik méretre, kettőből egybe
költözött a könyvtár. Nagyon sok bútorral, eszközzel, iratokkal és a könyvtári
dokumentumokkal. Rengeteget dolgoztunk, fizikailag és lelkileg is nagyon megterhelő időszak
volt. Eközben küzdöttünk azzal, hogy biztosítani kellett az állományvédelmet, az
eszközvédelmet, a napi 8 órás felügyeletet a két kiürítendő könyvtárból és azt, hogy mint felelős
egyszerre legalább három helyen legyek ott. A gyomai könyvtár 2013. február 22-én zárt be, az

utolsó pillanatig szolgáltatást nyújtottunk: még ekkor is fogadtuk az osztályokat, lehetett
internetet és számítógépet használni. A könyveket gyárttatott, valamint a Sikér Kft-től kapott
dobozokba, meglévő dobozokba, műanyag zacskókba csomagoltuk.
A könyvtár zárva tartása mellett, a költözés és bepakolás alatt fejeződött be a könyvtár
kialakításnak kivitelezése. Március 1-én vonult le a főkivitelező. Az általuk elvégzett munkák,
amelyek mindösszesen 3.300.000,- Ft -ba kerületek:
- a tervezett két könyvtári helyiség összekötése gipszkarton fallal
- nyílás kialakítás a két könyvtári helyiség között
- bejárati ajtó áthelyezése
- aljzat kiegyenlítés, padlóburkolás a nagy teremben
- mosdókagylók, strangok elbontása
- színes meszelés belső térben
- fehér meszelés folyosón, kiszolgáló helyiségekben
- meglévő bútor beszerelése
- szükséges szakipari szerelések
Nem szerepelt a vállalásban, de kérésemre a vállalkozó elvégezte az - egyébként borzasztó
állapotban lévő- radiátorok és fűtéscsövek festését, valamint a kanapék javítását, átfestését.
A könyvtárban elvégzett egyéb szakipari - elsősorban asztalos- munkák és költözés, amely
összesen 1.700,000,- Ft-ba került:
- villanyvezeték hálózatbővítés, folyosói világítás bővítése, informatikai vezetékszerelés
számítógépes gépparkhoz, könyvtáros munkaállomásokhoz (Gyomavill)
- informatikai hálózatkialakítás, belső LAN (Árvai Gyula)
- biztonságtechnikai hálózat kiépítés (Nagy Péter)
- polcok javítása, átalakítása, költöztetés, szállítás (Gyomaszolg Ipari Park Kft.,)
- polcok erősítése, függönykarnis készítés, bejárati ajtózár csere (HídKnap Kft.)
- papírdobozok gyártatása (Róza Kft)
- informatikai és technikai eszközök le és felszerelése, törékeny és nagy értékű eszközök
csomagolása, szállítása, virágok átszállítása, üres dobozok elszállítása, képkeretezés,
felszerelés
A saját kivitelezésben megoldott feladatok: polcok, székek, asztalok, ablakpárkányfestés,
sötétítő függönyök, terítők mosása, takarítás, virágok átültetése.
Összességében, a lehetőségek figyelembe vételével, sikerült jó megjelenést kialakítanunk.
A könyvtár szép, átlátható, a látogatók is dicsérik megjelenését. Minden változtatás, amelyet az
eredi tervekkel szemben „harcoltam ki”, kellett, beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
II.4. Kiadások - Az állomány gyarapítás költségei
A 13/2013 (II.14.) EMMI rendelet alapján a települési önkormányzatoknak járó kulturális
normatív támogatás 10%-át kellett 2013-ban állománygyarapításra felhasználni. Ez érintette a
könyvtár költségvetését is, hiszen a rendelet pár nappal később jelent meg, mint ahogyan a
képviselő-testület a költségvetést elfogadta. Belső átcsoportosításra volt szükség, hogy a
rendeletnek eleget tegyünk, mivel az eredeti költségvetés ettől alacsonyabb összeget tartalmazott
állománygyarapításra. A tervezett 1.061 eFt helyett 1.634 eFt-ot kellett gyarapításra fordítani.

Megnevezés
Könyvbeszerzés
Folyóirat beszerzés
Egyéb információhordozó beszerzése
Összesen:
Állománygyarapításra fordított összeg

eFt
1.172
548
11
1.731

Megnevezés
Normatíva felhasználásból
Önkormányzati támogatásból
Érdekeltségnövelő támogatásból
Selejtezett könyvek eladásából (rendelet írja elő)
Összesen:
Állomány gyarapítás a finanszírozás alapján

eFt
1.634
94
155
292
2.175

A könyvek nagy részét internetes vásárlással, lehetőleg szállítási költség nélkül szerezzük
be. Árengedményes akciók alkalmával, illetve az érdekeltségnövelő támogatás megérkezése
után, nagyobb összegben is beszerzünk. 2013-ban a költségvetésünk drasztikus csökkenése, és a
költözés miatt csak 2013. április 1-től fizettük elő a folyóiratok nagy részét. (A befizetésnek
általában 6-8 héttel kell megelőznie az előfizetés kezdő időpontját.) A folyóirat beszerzés 80 %-a
egy időben jelentkezik, az első negyedévben. Emiatt, ez a költségvetési sor az év hátralévő
időszakában túlfinanszírozást mutat, ugyanakkor, egy összegű előfizetéssel nagyobb
árengedmény érhető el.
II.5. Kiadások- A működés költségei
Költség megnevezése
Irodai papír, irodaszer, festék, tuner, szakmai anyag, számítás technikai
alkatrész, kis értékű tárgyi eszköz, egyéb anyag és készlet
Közüzemi költségek
Telefon
Szemétszállítás
Postai szolgáltatás: levelezés, felszólítások, fiók bérlet
Szakmai tev. hez igénybe vett szolgáltatás
NOD 32 szám. program éves díja
SZIRÉN program használat, garancia
Szám. techn. szolgáltatás (honlap, tárhely, domain név, stb)
Szerzői jogdíj
Tagdíj szakm. szerv.
Munka-és egészségvédelem
Biztonságtechnikai felügyelet

eFt
800
1134
81
45
84
319
100
90
250
40
18
25
25

Reklám (hirdetés a nyitásról)
Egyéb kiadások, számlavezetés bankköltsége, Adó, Vám, stb.
A működésre jellemző kiadások

16
55

Az új könyvtár energiaköltségeiről nincs valós információnk. A postai költségeknél új
költségként jelent meg a fiókbérlet díja, éves szinten ~ 30 eFt. Mivel városunkban nincs külön
hírlapkézbesítés, a postai kézbesítéssel csak 12-13 óra között kapnánk meg a napi lapokat,
kénytelenek voltunk postafiókra kérni a lapkézbesítést. Rendezvényeink a tanévhez igazodnak,
általában tavasszal van több program. Az évente egy alkalommal jelentkező költségek, valamint
a közüzemi számlák magasabb összege miatt mindig az első félév az, amikor nagyobb költségek
jelentkeznek. Ha pl. előfizetünk a könyvtári programra, vagy kifizetjük a NOD programot, akkor
ezek a sorok szinte egész évben túlfinanszírozást mutatnak. Költségeink egy részét nem lehet
havi bontásban ütemezni.
III. Az ellátott tevékenység
III. 1. Ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalma
-

dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás

-

könyvtár és dokumentum használat biztosítása

-

információ a könyvtárról, könyvtári
irodalomkutatás, elektronikus katalógus

-

információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről

-

könyvtárközi kölcsönzés

-

helytörténeti dokumentumok feldolgozása, közzététele

-

könyvtári honlap működtetése

-

számítógép és internet használat biztosítása

-

számítógép és internet használathoz segítségnyújtás

-

nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés

-

rendezvények

-

IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése

-

iskolai könyvtári feladat ellátás

-

Gyomaendrődi Hírmondó lapszerkesztés

-

napközis tábor programjában együttműködés

szolgáltatásokról,

könyvtár

használatról,

A feladatok ellátása a könyvtár SZMSZ-e és a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik.
Hétfőtől- Péntekig

9-17

Szombaton

9-12
A könyvtár nyitva tartása

A könyvtár, tanítási időszakban - szeptember-június közepe- tart nyitva szombatonként,
nyári szünetet nem tartottunk. A szombati napok látogatottsága igen alacsony, az aznapi
látogatói létszám ~ 1/3-a más időpontban nem tudná igénybe venni a könyvtárat. Év végén, mint
a könyvtárak többségében, 4 munkanapra kiterjedő zárva tartás volt.
Eszköz

db
13
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Olvasói számítógép, internet eléréssel
Könyvtáros munkaállomás
Laptop
Multifunkciós gép (scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Fekte-fehér hálózati nyomtató
Fax
Belső hálózat
WLAN
Erősítő deck
Lemezjátszó
Projektor+ vászon
A könyvtár eszköz ellátottsága
III.2. A könyvtári állomány
DB
36418

eFt
35.917
Az állomány nagysága, értéke

Felnőtt szépirodalom
Felnőtt szakirodalom
Gyermekirodalom (szép+szak)
Helyismereti, helytörténeti
Összesen:

14972
12354
6773
2319
36418
A könyvtári állomány összetétele

Dokumentum típus
Könyv
Hanglemez
CD
CDR
Videokazetta
DVD
Fotó
Egyéb
Összesen:

Összesen
33247
1268
55
12
70
333
1305
128
36418

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása
A vásárlással beszerzett 541 db dokumentumból 2 db DVD, a többi könyv, értékük
1.174.131,- Ft. A dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, ~30-40 %-os
kedvezménnyel vásároljuk. A könyvtár 2013-ban is kedvezményezettje volt a Márai programnak,
325 eFt-os keretet nyitottak meg számunkra, előre meghatározott listáról választhattunk
könyveket. A dokumentumok nem érkeztek meg a 2013-as évben. A 2012-ben megrendelt, de az
évben le nem szállított, könyvek 2013 év elején megérkeztek.
Az un. érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg arányában
biztosít támogatás az EMMI) 2013-ben 222 eFt volt, amelyet dokumentum beszerzésre, illetve 30
%-át számítástechnikai kis értékű tárgyi eszközpótlásra fordítottunk. Ajándékokkal is
gyarapodott a könyvtár: a Nemzeti Könyvtár köteteit megkaptuk. Könyvet ajándékoztak a
könyvtárnak: Gergely Ágnes, Várfi András, Kabdebó Lóránt, Mezey Katalin, Tímár Mariann,
Babos László, Oravecz Ferenc, Kulik Melinda, Tóthné Szabó Irén, Honismereti Alapítvány.
A gyarapodást növelték a folyamatosan beleltározásra kerülő helytörténeti jelentőségű
dokumentumok: folyóiratok, cikkek, kisnyomtatványok, fotók, kéziratok, gépiratok.
2013-ban köttetéssel is gyarapítottuk az állományt, ezek helytörténeti dokumentumok. A
javítások egy részét is kötészetben oldattuk meg, de a jelentős részét a könyvtárosok végzik.
A két könyvtár állományának összeolvasztását egész évben, folyamatosan végeztük.
Mivel lényegesen kisebb hellyel számolhattunk és a raktári kapacitás is lecsökkent, mindkét
állományból jelentős selejtezést hajtottunk végre. A költözés után a gyomai állomány került fel a
polcokra. Ezekből leválogatásra kerültek az elhasználódott, javításra nem érdemes
dokumentumok, ezek törlése megtörtént. Az endrődi állományból átleltározásra kerültek az
ifjúsági és gyermekkönyvek, a DVD-k, CD-k, a felnőtt szakirodalom kölcsönzésben elhelyezett
könyvei. A gyermek és ifjúsági dokumentumok esetében csak az erősen elhasználódott, rongált
könyveket töröltük. Terveinknek megfelelően ez az állományrész került leghamarabb
összeolvasztásra, feldolgozásra, kölcsönzésbe helyezésre, szinte teljes mennyiségben.
Átleltározásra kerültek a nemzetiségekkel kapcsolatos dokumentumok. Több mint felét
átleltároztuk a felnőtt szórakoztató olvasmányoknak. Teljes egészében átleltározásra került a
felnőtt szakkönyvek kölcsönözhető, kb. 1/3-ad arányban a raktári része. A felnőtt szépirodalom
művei még dobozban vannak, de ezeket is teljes egészében átválogattuk. Elkülönítettük a
duplumokat (ezek raktárba kerülnek), kiválogattuk az esetleges selejt állományt. A selejtezésre
leválogatott dokumentumok törlése megtörtént. Ahhoz, hogy a könyveket ki tudjuk rakni, ne
maradjanak dobozokban, további polcok elhelyezésére van szükség, amihez polc kell.
A két könyvtár állományának „összerakásában” különösen nagy segítségünkre volt a nyár
folyamán kapott 4 diákmunkás, akik 1 hónapon keresztül lelkesen, szorgalmasan segítették ezt a
munkát. Fegyelmezett munkavégzésük, kreatív hozzáállásuk nagy segítségére volt az
intézménynek.
Nagy dilemmát jelentett az endrődi könyvtár raktáraiból a padlástérben elhelyezett
állományrész. Raktárba akkor helyezünk el könyvet, ha csökken, vagy megszűnik az érdeklődés,
illetve ha több példány van az adott műből. Méltatlan és nem fennaratható állapot alakult azzal,
hogy a padlástérben, dobozokban, zacskókban helyeztük el ezeket a könyveket. Ezek fizikai
állapota fél év alatt is sokat romlott, felelősséget vállalni nem lehetett értük. A könyvek végül is

törlésre kerültek, egy tételben el tudtuk adni. Úgy gondoljuk, a körülményekhez képest
megfelelő döntést hoztunk az állományrész ügyében.
TÖRLÉSEK
Gyoma
- Elhasználódás
- Pénzben megtérített
- Behajthatatlan
Összesen:
Endrőd
- Elhasználódás, könyv
- Elhasználódás, CD, CD-ROM, DVD
- Pénzben megtérített
- Behajthatatlan
- Átleltározáshoz könyv
- Átleltározáshoz DVD
Összesen:
ÖSSZESEN:

DB

FORINT

2166
2
55
2223

551.511
540
90.941
642.992

3312
112
6
49
5711
112
9302
11525

695.247
246.140
5.072
47.740
5.655.952
290.751
6.940.902
7.583.894

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, minden esetben
többszörösen próbálkoztunk a dokumentumok visszaszerzésével. Ismét próbáltuk a
Polgármesteri Hivatalon keresztüli felszólítást is, elenyésző eredménnyel.
A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. A 2013-as év drasztikus
költségcsökkentése odáig vezetett, hogy a lapok nagy részét, csak 2013. április 1-től tudtuk
előfizetni, 4 hónapig alig néhány lap volt megtalálható. Általában éves előfizetést választunk,
hogy nagyobb kedvezményt kaphassunk. Folyóirat előfizetésre ~ 550 eFt-ot költöttünk. 2013-ban
83 féle újságunk volt, összesen 87 példányban. Saját előfizetésben 56 cím, magánszemély
ajándéka 3 cím, 1 cím ingyenes, NKA ajándék 23 cím.
III.3. A könyvtár használat adatai

Használó

Használat

Könyvtárközi

Megnevezés
Regisztrált (beiratkozott) használó
Ebből új (korábban nem volt tag)
Aktív használó
Személyes, helybeni
- ebből internet
Távhasználat
Kölcsönzött dokumentum
Helyben használt
Beérkezett kérés
Küldött kérés

telefon
OPAC, honlap

fő, alkalom, db
2697
426
1705
10412
1872
198
1262536
18498
41782
1
9

Referensz kérdések száma

2786
Könyvtárhasználat 2013-ban
Életkor

Fő

14 éven aluli
14 és 65 év közötti
65 éven felüli
Összesen:

1185
1399
113
2697
A könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása I.

Életkor

Fő

14 év alatti

óvodás
Kis B.
Rózsahegyi
Szent Gellért
egyéb ált. isk.
Kner
Bethlen
Egyéb

Középiskolás

1
487
463
126
21
170
165
109
101
854
113
2697

Hallgató
Aktív korú felnőtt
65 feletti
Összesen:
A könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása II.

-

Megnevezés
Kis Bálint ÁI.
Rózsahegyi ÁI.
Szent Gellért Katolikus ÁI.
Esély Klub
Tisza K./Bethlen
Óvodák
Nyári napközi
Rózsahegyi Ház
Egyéb szervezetek, klubok

Csoport
13
8
2
2
4
1
Csoportos használat

Év
2007
2008
2009
2010

Gyoma
Összes
Havi átlag
4229
4568
10511
10589

352
381
876
882

Endrőd
Összes
Havi átlag
9600
9540
9008
9510

800
795
751
792

HGYVK
Összes
Havi átlag
13829
1152
14108
1176
19519
1626
20099
1675

2011
2012
2013

13702
12547

1142
1254

9513
6128

793
613

23215
22260
10412

1936
2023
867

Látogatottság
A látogatottsági adatokat vizsgálva 1 év után, nem lehet messze mutató következtetéseket
levonni. Hiba lenne azt gondolni, hogy az egyesítés után, (két könyvtár helyett egy) összeadódik
a látogatottság. Több adatot is elemezve megállapítható, hogy az új könyvtár adatsora kb. 2/3-a
az előző évek a gyomai könyvtári adatainak. A lakosság fogyása, a népesség csökkenése,
elöregedése nem csak a könyvtári területnek okoz gondot, nem csak ezt a területet érinti.
Legnagyobb visszaesés az internet használat számában van, amely drasztikusan hatott a
látogatottságra is.
Néhány adatot összevetettem a megye könyvtárainak adataival.
Megnevezés
Sarkad Mezőb. Dévav. Szarvas Szeghalom Békés Gyomae.
Lakosság fő
10111
10817
8083
17007
9495 20744
14207
beiratkozott olvasó fő
2787
1091
1277
1818
1205
3424
2697
%
27
10
16
10
12
16
19
Újonnan
146
133
135
453
375
400
426
Aktív használó
2156
1121
1277
1818
830
3424
1705
Személyes használat
17929
12232
21013
13372
28965 31639
10412
- 1 olvasó alkalommal
8
11
16
7
35
9
6
Internet használat
1935
2386
8500
2370
7920
4278
1872
Kölcsönzött dok. db
20486
14236
30755
61000
23812 34605
18498
- 1 olvasó átlag
9,5
12,6
24
33
28
10
10,8
14 év alatti fő
1309
314
495
822
366
1175
1185
14-65 év közötti fő
1363
742
728
717
770
2049
1399
65 év feletti fő
115
35
54
279
69
200
113
Dolgozói létszám
3
4+1+1
4+1
6+2
3,5 7+1+2
3+0,5
A könyvtár kettős funkciójú, iskolai könyvtárként is működik. 2013. szeptember 1-től a
Gyomaendrődi Tankerülethez tartozó Kis Bálint és Rózsahegyi Iskolák iskolai könyvtára is
vagyunk. Jelentős visszaesés következett be a csoportos látogatások számában, ezen a többszöri
egyeztetések és ígéretek ellenére sem tudtunk változtatni. Ez lehet az ok, ami hosszú távon a
legjelentősebben, negatív irányban befolyásolja majd a könyvtár sorsát. Amennyiben
kisgyermekkorban nem keltjük fel az olvasás igényét, nem teremtjük meg a könyves környezetet,
nem válik szokássá a könyvtárlátogatás és használat, ez a későbbi életkorra is kihat. Mind az
olvasni tanulásban, az értő olvasás elsajátításában, a kulturálódásban, nagy szerepe van a
könyvtárhasználatnak.
III.4. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény

Összesen (fő)

Megnyitó
Költészet Napi szavalóverseny
InternetVers Fesztivál: Határ Győző műsor (társrendezés)
InternetVers Fesztivál: Gergely Ágnes műsor (társrendezés)
Bemutatkozik a könyvtár –Rózsahegyi Napok
„Ha jó a kedved”- Kis Bálint Napok
SZÖVEGELŐ döntő
Népmese Napja - Elindult hát…
Gergely Ágnes születésnapi köszöntése
Őszi Könyvtári Napok – BékésWiki ea.
Őszi Könyvtári Napok – Családsegítő Közp. látogatás
Őszi Könyvtári Napok – Ölbeli Kerekítő játék
Határ Gy. Szavalóverseny elődöntő
Határ Győző Szavalóverseny döntő (társrendezés)
Határ Győző Gálaműsor
Határ Győző Konferencia (társrendezés)
Várostörténeti vetélkedő
A könyvtár rendezvényei

20
200
60
100
120
250
98
~550
14
16
6
72
7
35
80
16
~

Rendezvényeink népszerűek, de egyre fogyatkozó létszámúak. A nagy hagyománnyal
bíró mesemondó versenyünket - 18 sikeres év után – 2013-ban nem tudtuk megrendezni. Ezt a
gyerekek, szülők is pedagógusok is, velünk együtt sajnálták. A versmondó verseny teljesen
egyedül álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol nem mondanak mesét és verset a
gyerekek.
Társrendezést vállaltunk az InternetVers fesztivál két programjában: a Határ Győző és
Gergely Ágnes est megrendezésében.
A Rózsahegyi Napok rendezvény sorozathoz kapcsolódtunk a Bemutatkozik a könyvtár
programmal, ahol Mészáros Mihály vidám önállóestje színesítette az estet. Ekkor nyílt
lehetőségünk a könyvtár és a honlapunk lakossági bemutatására is. Ezt a közönség rendkívül jól
fogadta, azt hiszem sok ember számára sikerült teljes meglepetést okoznunk a bemutatott
tartalmak mennyiségével, sokszínűségével, értékével.
A Kis Bálint Napok programsorozathoz gyermekprogrammal kapcsolódtunk: az iskola
tornatermében az alsós tanulók énekeltek, táncoltak, tapsoltak együtt, Mészáros Mihály
előadásán.
A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy siker. A záró
rendezvényen ismét jót játszottunk, a nagyon sok előkészítő munka sikert aratott, jó
visszajelzéseket kaptunk. A programot Nagyné Perjés Anikó képviselő támogatásából
valósítottuk meg. A tanév kezdetével a programot immár ötödik alkalommal ismét
meghirdettük.
A nyári napközis tábor tanulói minden héten egy délelőttöt töltöttek a könyvtárban:
olvasgattak, filmet néztek.
A Népmese Napja rendezvényünkön most a mese és a mesélők járták a várost, örömmel
fogadták programunkat minden helyszínen.

A rendezvények számán is meglátszik a fogyatkozó anyagi lehetőség, több előre
egyeztetett rendezvényt is visszamondtunk, az anyagi fedezet hiányában.
Gergely Ágnest, városunk díszpolgárát, budapesti előadóestjén köszöntöttük
születésnapja alkalmából.
2013-ban ismét csatlakoztunk az Őszi Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz. Két
ingyenes előadást kaptunk a Megyei Könyvtártól: előadást a BékésWiki honlapról, illetve Ölbeli
kerekítő játékok címmel egy óvodás műsort.
Szeptemberben kaptunk felkérést, hogy csatlakozzunk a Határ Győző Emléknapok
rendezvény sorozathoz. Bár az Önkormányzat volt a felkért közreműködő, természetesen a
könyvtár volt a megvalósító. Szerveztük a helyi versmondók fellépését a budapesti elődöntőre.
Szerveztük és rendeztük a helyi eseményeket, a gálaműsort.
Várostörténeti vetélkedőt indítottunk általános és középiskolások számára, mivel 2014.
március 1-én lesz 25 éve, hogy várossá avatták Gyomaendrődöt. Ez a program folytatódik ez
évben is.
Összesített statisztikai adatok
Az adatszolgáltató település népessége, fő

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14 972

14 777

14702

14479

14334

14207

2

2

2

2

2

1

560

560

560

560

560

400

6

6

6

6

5

6

44

49

49

49

33,5

43

Leltárba vett állomány, db

2 313

1 597

4130

1743

2340

949

Vásárolt dokumentumok db száma

2231

1575

1491

1209

503

541

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt

2 952

2 818

3733

2528

1150

2175

Állomány (db) összesen, december 31-én

43 730

38 199

41801

39210

41239

36418

Kurrens folyóiratok, címeinek száma

111

130

118

118

108

83

Kurrens folyóiratok példányok száma

136

150

147

148

118

87

Számítógépek száma összesen

3

6

19

19

19

17

-

3

6

19

19

19

17

5/5

5/5

5/5

5/5

3/2

4/3

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1

1/0,5

28060

22978

20060

22346

20631

1810

2350

2814

3379

3174

2697

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

Internetes számítógépek száma

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

Ebből újonnan regisztrált, fő

214

428

535

752

646

426

-

14 éven aluli regisztráltak, fő

710

833

945

1124

1108

1098

14 108

19 519

20099

23215

22260

10412

Személyes használat, alkalom
-

Ebből internet használat, alkalom

2539

3361

6409

10608

8326

1872

-

Ebből 14 éven aluli

7 002

10 684

11826

11141

9992

3209

Látogatottság havi átlaga, fő

1176

1626

1675

1936

2023

867

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

74199

18498

-

12 657

12 669

11151

7457

13016

2219

Helyben használt dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

92444

41782

-

15 091

23 610

27173

11641

32615

7202

32

40

68

112

30

Honlap, OPAC

-

-

40669

664771

730324

1262536

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

5

2

5

7

4

1

77

64

64

38

30

9

Ebből 14 éven aluli, db

Ebből 14 éven aluli, db

Csoportos látogatások

Könyvtárközi küldött kérés, db

93

III.5. A könyvtár honlapjai, digitalizálás, közzététel
A digitalizálás, a tartalmak közzététele a könyvtárnak egyenrangú és alapvető feladata.
Rendkívül munkaigényes, de annál hálásabb és népszerű szolgáltatást. A könyvtár 2010-ben
megkezezett TÁMOP pályázatának segítségével létrehozott honlapok és az ott, azóta is,
folyamatosan elhelyezett tartalmakkal kimagasló eredményeket értünk el.
A könyvtár két, önálló tartalmú honlappal rendelkezik. A feltöltött tartalmak
karbantartása folyamatos. A folyamatosan közzétett aktualitások mellet újabb tartalmak is
felkerültek, a helytörténeti gyűjteményt gyarapítottuk digitalizált dokumentumokkal. A
honlapot az év folyamán többször feltörték, problémát okozva mind a grafikai megjelenésben,
mind a digitalizált állományokban. A feltöltött állományok egy részét újra fel kellett tölteni. A
honlap látogatottsága kimagasló, a tartalmak rendkívül népszerűek.
2013-ban a digitalizálással haladtunk előre, nagyon sok anyagot készítettünk elő, ezek
majd a folyamatos feldolgozás után kerülnek ki a honlapra.
2013-ban feltöltött tartalmak:
- Endrődi házak
- Temetők, keresztek, temetkezés
- Márton Gábor (A Márton Gábor tér avatására közzétéve)
- Kner dokumentumok
IV.Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
Nem releváns.
V. Személyi és tárgyi feltételek
A dolgozók megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. (A létszám és a
kapcsolódó kiadások II.2. Kiadások, személyi juttatásoknál.)
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez anyagi
fedezet nincs a költségvetésben.
A tárgyi feltételek a munkavégzéshez adottak. Aggasztó, hogy az eszközök avulása, a
természetes elhasználódás során tönkremenők pótlása hogyan történhet meg.

A dokumentum használathoz biztosítani kellene a különböző típusú dokumentumok
használatához szükséges eszközöket, amelyekre szintén nem rendelkezünk megfelelő forrással.
A könyvek dobozból történő kölcsönzésbe helyezéséhez középpolcokra van szükségünk.
VI. 2013-ban megvalósult fejlesztések
Nem volt fejlesztés.
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
2013. év április 24-én a Békés Megyei Katasztrófa védelem Szeghalmi Kirendeltségének
megbízott képviselője tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott az intézménynél. Ennek
során megállapításra került, hogy a könyvtár villámvédelmi berendezései nem megfelelőek. A
hatóság által szabott határidőn belül bemutatásra kerültek azok az iratok, amelyek igazolták,
hogy épület tényleges tulajdonosa – az Önkormányzati Hivatal- rendelkezik a megfelelő
iratokkal, melyet a hatóság az utóellenőrzésen el is fogadott.
Belső ellenőrzési vizsgálatra került sor, melynek során Bencze Lajosné EV. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata megbízásából végzett el.
A vizsgálat célja volt:
- a HGYVK működésének szabályozottsága, működésének gazdaságossága, hatékonysága
- 2011. és 2012. évi beszámolók és nyilvántartások egyezősége. Túlfinanszírozás, túlzott
mértékű önkormányzati támogatás igénybe vétele előfordult-e.
- Pályázati eszközök felhasználása
A vizsgálat lezárult, hiányosságot nem talált.
VIII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2013-ban nem nyújtott be pályázatot, de nem is volt pályázati kiírás.

IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára korlátozástól
mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a társadalmi
elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni:
önkormányzati intézményekkel, civilszervezetekkel, a megye könyvtáraival.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.
A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.
A könyvtár honlapjának látogatottsága továbbra is, kiemelkedően magas. A
nyilvánosságra hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak. A honlap
tartalmát dicsérik, köszönik.

Nagy jelentőségűnek tartom, hogy továbbra is tudtuk teljesíteni a TÁMOP pályázatban
vállalt mutatókat. Sikerült növelni a gyermek honlap látogatottságát is, új on-line játékot teszünk
közzé minden hónapban.
X. Tervek
A 2014-as költségvetés ismét egy olyan költségvetés, amely egy rendkívül alacsony
színvonalú, alig működést tesz lehetővé.
Amennyiben lenne rá fedezet, nagyon sok olyan ötletünk, tervünk van, amellyel
gazdagíthatnánk a város kulturális életét, szolgálhatnánk Gyomaendrőd polgárait.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az olvasás megszerettetésének támogatása új dokumentumok beszerzésével
a szövegértő olvasást támogató programok szervezése,
könyvtárhasználati ismeretek, szokások kialakítása programok szervezése
együtt működés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
SZÖVEGELŐ levelezős verseny
a már hagyományossá vált, népszerű mese, vers- és prózamondó versenyek folytatása
gyermekkönyvtári hónap bevezetése
ünnepekhez kötődő kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők
csatlakozás a megyei, országos kezdeményezésekhez
segíteni a gyerekeket abban, hogy elsajátítsák a könyvtárhasználati ismereteket, hogy
ez által magabiztosan, bátran jöjjenek a könyvtárba
• a középiskolás korúak számára érdekes, életkori sajátosságaiknak megfelelő
dokumentumok beszerzése, a létrehozott tini-könyvtár bővítése
• író-olvasótalálkozó szervezése gyermek és tini olvasók számára
• közösségi programok minden korosztály számára
• együttműködés a Határ Győző Emlékbizottsággal (a Határ Győző Emlékév kapcsán
(2014-ben, születésének 100. évfordulója alkalmából)
• be kell vezetni az állományba az e-könyveket, olvasásra alkalmas eszközzel együtt
Rengeteg lehetőség rejlik még a tartalomfejlesztésben, szükséges lenne
• adatbázis-kezelő program
• könyvszkenner
• jó minőségű fotófelszerelés beszerzésére.
Meg kellene teremteni a jelenkor történelmének, napjaink adatainak,
dokumentumainak gyűjtését, feldolgozását, közzétételét. Ehhez szélesebb körű összefogásra
és együttműködésre lenne szükség, városi szinten. Olyan lehetőséget szalasztunk el, amelyet a
későbbiekben jó indulattal sem lehet bepótolni, helyrehozni.
Gyomaendrőd, 2014. január 31.

Dinyáné Bánfi Ibolya s.k.
Intézményvezető

A Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi
MUNKATERVE
A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2014. év céljai és feladatai között prioritást élvez a szakmai
eredmények megőrzése. A lehetőségek függvényében a szolgáltatások további biztosítása, az intézmény
gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott szolgáltatások és elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

• a könyvtár működésének biztosítása
• együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a kapcsolatrendszer
működtetése
• a könyvtár interaktivitásának megőrzése
• a könyvtár társadalmi elismertségének javítása
• a TÁMOP pályázat követési időszakából adódó feladatok elvégzése, a vállalt
mutatószámok megtartása
• olvasásnépszerűsítő program folytatása
• digitalizált tartalmak készítése, közzététele
• várostörténeti vetélkedő
II.

A könyvtár állománya

Cél
Állományfejlesztés az
olvasói igényeknek
megfeleltetve
Az endrődi könyvtár
állományának beolvasztása,
kölcsönözhetővé tétele
Könyvtári dokumentumok
rendelése, érkeztetése,
állományba vétel

Folyóirat rendelés és kezelés

Feladat
Olvasói igények figyelése, új
dokumentumok figyelemmel
kísérése
Válogatás, beleltározás,
felszerelés, besorolás
Sorrendje: felnőtt szak, felnőtt
kiemelt, felnőtt kézikönyvtár,
felnőtt szép
Dokumentumok rendelése,
állományba vétel

Folyóiratok 2013. évi
számainak raktározása,
köttetés, helyi lapok
digitalizálása, közzététele
2015. évi megrendeléshez
igényfelmérés

Határidő

Felelős

Folyamatos

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárvezető

JanuárMárcius

Gottfriedné,
Füzesné
Könyvtárosok

Nyilvántartások pontosítása,
állománystatisztika

Leltárkönyv és adatbázis
egyeztetése, statisztikai
adatok kezelése
2013. évi statisztika,
beszámoló, munkaterv
Köttetésre szánt
dokumentumok gyűjtése
Könyvek javítása, felszerelése

Állományvédelem

Olvasói igények figyelése

Tervszerű állományapasztás

Desiderata jegyzék vezetése,
előjegyzések figyelemmel
kísérése, követése
Selejtes állapotú
dokumentumok leválogatása
Olvasó igény megszűnése
miatti leválogatás
Selejtezési jegyzékek
elkészítése
Törlési jegyzékek

Helytörténeti
dokumentumok
feldolgozása
III.

Tartalmi feltárás, beleltározás,
feldolgozás, digitalizálás és
közzé tétel

Folyamatos

Gottfried
Sándorné,

Február

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos
Könyvtárosok

Folyamatos
November
December

Folyamatos

Könyvtárvezető,
könyvtárosok

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési adatok,
nyilvántartások

ODR igénybevétel
Állomány
népszerűsítése
Olvasók segítése,
tájékoztatása
Felszólítások kezelése

Feladat
Adatok, nyilvántartások, adminisztráció
naprakészen, pontosan.
Tájékoztatás a kölcsönzési adatokról,
lehetőségekről,
on-line elérhetőségéről, OPAC.
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés
Újdonságokat ajánló jegyzék készítése,
közzététel honlapon, témacsoportok
kialakítása
Használói tájékoztatás, saját könyvtár
illetve más könyvtárak állományai,
katalógusai
Felszólítók kiküldése

Határidő

Felelős

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

a visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése
IV.

A könyvtár rendezvényei

Időpont
Január 6.
Január

Polgármesteri köszöntő
SZÖVEGELŐ forduló

Január

Várostörténeti vetélkedő fordulója

Február

SZÖVEGELŐ forduló

Március 3.-7.
Március

„aranyfonál” mesemondóverseny
SZÖVEGELŐ forduló

Március

Várostörténeti vetélkedő fordulója

Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.

Bella János könyvbemutató, kiállítás
Vers- és prózamondó verseny
SZÖVEGELŐ döntő
Csatlakozás a Rózsahegyi Napok rendezvény sorozathoz
Várostörténeti vetélkedő

Június 10.
Szeptember 30.
Október

Csatlakozás a Kis B. Napok rendezvénysorozathoz
Népmese Napja
SZÖVEGELŐ forduló

Október

SZÖVEGELŐ forduló

Október
November

Őszi Könyvtári Napok
Határ Győző Emlék Napok – Szavalóverseny
Határ Győző Szoboravatás

V.

Rendezvény

Felelős
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Löveiné
Dr. Füzesné,
Dinyáné
Gottfriedné,
Löveiné
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Löveiné
Dr. Füzesné,
Dinyáné
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Dr. Füzesné,
Dinyáné
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Löveiné
Gottfriedné,
Löveiné
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

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

Interaktivitás
Webes megjelenés

Feladat
Játékos feladatok a gyermek
honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos

Határidő
Folyamatos
Folyamatos

Felelős
Könyvtárosok
Könyvtárosok,
Könyvtárvezető

Olvasásnépszerűsítés

Jegyértékesítés
A könyvtár megjelenése

frissítés, tartalmak feltöltése:
- gazdálkodó szervek, tsz-ek
évfordulós kiadványai
- 2013-as helyi lapok
- Bella János anyag
feldolgozása
SZÖVEGELŐ folytatása, új
programok, akciók
kidolgozása,
rendezvények az
olvasásnépszerűsítésére
Szolgáltatás népszerűsítése
Rendezettség, tisztaság,
alkalmi díszítések

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos

Könyvtárosok,
Könyvtárvezető
Könyvtárosok
Könyvtárvezető
Löveiné

A könyvtár 2014. augusztus 18.-22. között 4 munkanapra, december 22.-31. között 5 munkanapra
zár be, a könyvtár dolgozóinak egységes szabadságolása ekkor történik.
Gyomaendrőd, 2014. január 31.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. január 21-én, a Határ Győző Városi Könyvtárban megtartott munkaértekezleten.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető ismertette a 2013-as évről készített intézményi
beszámolót. A beszámolót a dolgozók megismerték, az abban foglaltakkal egyet értettek.
A 2014. évi munkaterv megbeszélésre, elfogadásra került.
Az intézményvezető ismertette a költségvetési kilátásokat, mely alapján a dologi kiadások a
tavalyi szinten tervezhetők.
A munkaértekezleten szakmai kérdések pontosítására, megbeszélésére is sor került.
A könyvtár módosító javaslatot nyújt be az SZMSZ Könyvtárhasználati Szabályzatának (7. sz.
melléklet) Késedelmek kezelése tárgyban.
Gyomaendrőd, 2012. január 21.

Löveiné Márton Gizella
Közalkalmazotti képviselő

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014.
évi közművelődési programtervéről
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István, a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője elkészítette az intézmény
2014. évi munkatervét, valamint közművelődési programtervét melyben felvázolta a civil és más szervezetekkel
közösen rendezett programokat és a telephelyeken rendezendő egyéb programokat is. A 2014. évi munkaterv,
illetve közművelődési programterv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi közművelődési
programtervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési – Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény 2014. évre szóló munkatervét, illetve közművelődési programtervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Mag Barbara
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út
Tisztelt Mag Barbara!
A korábbi évekhez hasonlóan elkészítettem intézményünk 2014. évi munkatervét. A szöveges
munkatervhez kapcsolódik mellékletként intézményünk programjait tartalmazó táblázat, ahol
időpont és helyszín megadásával jelöljük a rendezvényeket.
Bevezető:
Városunk ebben az évben ünnepli várossá válásának 25. évfordulóját, ezért intézményünk
programjainak tervezésében és kialakításában az emlékév méltó megünneplését tartottuk szem
előtt. A civil szervezetek és a városi intézmények bevonásával állítjuk össze a városban
megvalósuló ünnepi programokat, mint koordinátor szerepet vállalva a rendezvények
megvalósulásában.
Az 2012-es jubileumi évhez hasonlóan a Katona József Művelődési Központban megtartandó
civil és egyéb ünnepi rendezvények szervezésében partneri kapcsolatot építünk ki, mely
magában foglalja a rendezvény költségeiben való részt vállalást, mely a terembérleti díjak
kedvezményében valósulhat meg. A városi ünnepségek rendezésében a 25 évvel ezelőtti
ünnepségek elemeit felhasználva igyekszünk emlékezetessé tenni az eseményeket.
Karbantartási és felújítási munkálatok:
A 2014-es évben tovább folytatjuk a 2013-ban megkezdett felújítási és karbantartási
munkálatokat.
A tavalyi évben az Endrődi Tájház épülete újult meg és egy udvari kemence építésével új
turisztikai programcsomagot indítottunk útjára.
A Gyomai Táj- és Alkotóház karbantartási munkálatait a bérleti szerződés értelmében a
Kurgán Hagyományőrző Egyesület végezte 2013-ban. A bérleti szerződés 2014-ben is
magában foglalja a karbantartási munkálatok elvégzését.
Az Endrődi Népház épületének a tavalyi évben megkezdett karbantartási munkálatait
folytatni kívánjuk, hiszen a Szent Antal utca felőli terem tisztító festése esedékes ebben az

évben, valamint a Blaha út felőli alsó terem további festés és javítási munkálatait be kell
fejezni.
A Katona József Művelődési Központban is folytatjuk a felújítást. A 2013-as évben több
mint ezer tetőcserepet cseréltünk ki, ezzel részben megszüntettük a beázást, de a nagy terem
feletti tetőrészen folytatni kell az elporladt, hibás cserepek cseréjét. A nagyterem felújítási
munkálatai elkezdődtek, mely során nemcsak a falak festése, hanem a díszítő burkolatok
felújítása, a kárpitok cseréje, a mennyezet és a parketta teljes lakkozása fog megtörténni.
Nagy lépés ez a Művelődési Központ életében, mert bizonyos részeken még a harminc évvel
ezelőtti állapotokat találtuk. Szeretnénk megoldani, hogy a nagytermet mozgáskorlátozott
vendégeink is meg tudják közelíteni, ezért erre alkalmas feljáró építését tervezzük.
A Kossuth út felőli iroda épület két helyiségének aljzatbetonozása és azokon hidegburkolat
kialakítása megoldaná a jelenlegi elavult padlózat hibájából eredő kellemetlenségeket.
Természetesen még nem ismert számomra intézményünk 2014. évi költségvetése, de a
költségvetés tervezésnél jeleztem ezeket a kiadásokat.
Szakmai munkaterv:
Katona József Művelődési Központ a város legnagyobb közművelődési színtere. A
művelődési ház helyet ad civil és városi rendezvényeknek, iskolai és óvodai ünnepségeknek,
tanfolyamoknak, valamint szakmai fórumoknak, kiállításoknak. A művelődési házban
működő civil csoportok itt rendezik meg évenként visszatérő nagyobb rendezvényeiket
(tanévzáró, jótékonysági est, nőnap, bál, stb.). Városunk gyermekeinek tavasszal és ősszel a
hagyományainkhoz híven gyermekszínházat szervezünk két korcsoporthoz igazítva az
előadásokat. A Nőnap alkalmából komolyzenei koncert lesz „Francia szerelem” címmel
Horgas Eszter fuvolaművész és a Talamba Együttes előadásában. A fiatalok részére
könnyűzenei koncertet szervezünk, ahol budapesti, gyulai és helyi rock zenekarok
mutatkoznak be. A SZAKE Diákszínjátszó Fesztiválnak ad otthont áprilisban a művelődési
ház.

Szeptemberben a Tóth Elek Kertbarát Körrel közösen rendezzük meg a „Szüreti

felvonulást és bált”, és ebben a hónapban a Kállai Ferenc Alapítvány közreműködésével a
„Kállai Ferenc a kortársak szemével” című színházi és irodalmi rendezvényt.
A Kner Gimnáziummal közös rendezvénysorozatot indítottunk útjára „Egyetemi esték”
címmel, ahol egyetemi oktatók, neves szakemberek előadásait hallgathatja a gyomaendrődi
közönség.

Az Endrődi Népházban folytatjuk az ismeretterjesztő és tudományos rendezvényeinket. A
XI. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencián, a parasztkertek, gyümölcsöskertek
témában szervezzük meg a tanácskozást, ahol az agrártörténet- és néprajztudomány elismert
tudósai tartanak előadásokat.
A Népház egyre több civil rendezvénynek válik színterévé. Az Endrődi Gazdakör, a
Cukorbetegek Clubja, a Szent Imre Alapítvány, a Jóga kör a rendszeres foglalkozásaik mellett
egyre több előadást és szakmai rendezvényt hoznak a házba. A megüresedett Blaha út felőli
alsó terem gondjait megörökölve - mely a temperáló fűtés működtetése, az állagmegóvás
feladatait jelenti intézményünknek- új lehetőséget is teremtett, hogy eddig be nem mutatott
gyűjteményeinket és más helytörténeti és néprajzi anyagokat mutathatunk be. Így nyílik
lehetőség az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményi anyagában szereplő
Kállai Ferenc hagyaték és a Tímár Máté emlékkiállítás bemutatására is időszaki tárlat
formájában.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény városunk néprajzi és helytörténeti
emlékeinek gyűjtésével, feldolgozásával, őrzésével és bemutatásával foglalkozik. A 2013
Alfa pályázaton kiállításaink megújítására és múzeumpedagógiai tevékenységünk bővítésére
2 millió forint támogatást nyertünk. A projekt megvalósítása 2014. júniusában zárul le. A
jubileumi év tiszteletére, a lehetőségeinkhez mérten két ünnepi kiadvánnyal készülünk. Az
egyik, a tavalyi évben elmaradt endrődi cigányzenészek tevékenységét bemutató kötet, a
másik Dr. Khöler Mihálynak, a gyomai, és ezen belül a póhalmi talajjavítás emlékeit
feldolgozó műve.
A gyűjteményünk részt vesz a régiós kézműves hagyományokat feltáró 2013-2017-ig terjedő
OTKA kutatásban. A tájház továbbra is szoros munkakapcsolatban van a szakmai
szervezetekkel, elsősorban a DE Néprajzi Tanszékkel, a Szentendrei Skanzennel, az MTA
VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsággal és a Tájházszövetséggel. A tavalyi évben
kapcsolatot építettünk ki a Ceglédi Gyümölcskutató Intézettel gyomaendrődi tájfajták
kutatásában.
Gyomaendrőd, 2014. február 11.
Dr. Szonda István
intézményvezető

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2014-es rendezvényei programjai
Időpont

Rendezvény

Helyszín

Rendező szervezetet és kapcsolattartó
személy neve elérhetősége

S

Január 11. 15 óra

Háromkirályjárás

Endrődi Tájház

S

Január 31. 16 óra

Kolarovszki Zoltán képzőművész
kiállítása
Egyetemi esték:
Cs. Szabó István:
Papp Zsigmond munkássága
Sváb batyus bál
Betyárvilág Könyvbemutató és kiállítás

Endrődi Népház

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.-Kner I. Gim.
Szonda István

K Február 13. 16 óra
B
S

Február 15.
Február 28. 16 óra

S

Március 7. 19 óra

S

Március 14. 18 óra

S

Március 28. 16 óra

Francia szerelem –
Horgas Eszter koncert
1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékünnepsége
Gyermekszínház a békéscsabai Jókai
Színház közreműködésével
Egyetemi esték: Dr. Khöler Mihály:
Tessedik féle talajjavítás
Bódi Károly emlékkiállítás

B

Április 12.

Tavaszi Zsongás

S

Április 12

XI. Gyomaendrődi Néprajzi

S

Március 18 és 21
között
K Március 27. 16 óra

Kner Imre
Gimnázium

Katona J. Műv. Közp. Hack Mária
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István
Katona J. Műv.
Közműv.
Központ
Szonda István
Szabadság tér Közműv.
Országzászló
Szonda István
Katona J. Műv. Közp. Közműv.
Kner Imre
Gimnázium
Endrődi Népház
Katona J. Műv.
Központ
Endrődi Népház

Közműv.- Kner I. Gim.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola Hevesi Nagy Anikó
Közműv.

B

Április 15.

Konferencia
Kner Napok Gálaműsora

S

Április 18. 19 óra

Könnyűzenei koncert

S

Április 24 vagy 25?

B

Április 25-27-ig

Kállai Ferenc Emlékkiállítás
megnyitója
SZAKE Diákszínjátszó Fesztivál

S
S

Május 1.
Május 9. 16 óra

S

Május 22.

B
S

Május 23-25.
Május 25. 10. óra

S
B

Június 1. 9.30 órakor Nemzeti Összetartozás napja
megemlékezés
Június 17.
Művészeti Gála

S

Június 28. 15 óra

S

Július 4. 16 óra

Majális és egészségpiac
1914-2014. Száz éve tört ki az első
világháború című fotókiállítás
A németek nyomában „Ismerd meg
Gyomaendrődöt” vetélkedő 20 éves a
Békés- Csongrádi Német
Iskolaegyesület
SZAKE Színjátszó Fesztivál
Hősök napja

Üldözött magyar gazdák emléknapja
alkalmából rendezett előadás
Gyomaendrődi Holló László
Művésztelep záró kiállítása

Katona J. Műv.
Központ
Katona J. Műv.
Központ
Endrődi Népház
Katona J. Műv.
Központ
Endrődi Népház

Szonda István
Kner Imre Gimnázium –Közműv.
Tóth Ferenc
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc Alapítvány- Közműv.
Szonda István
Kulturális Egyesület – Komédiás Kör
Hajdú László
Közműv.
Közműv. Szonda István

Katona J. Műv.
Központ

Békés-Csongrádi Német
Iskolaegyesület, Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Katona J. műv. Közp.
Szent Imre katolikus
templom-Hősök tere
Református templomországzászló
Katona J. Műv.
Központ

Komédiás Kör. Hajdú László
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola
Hevesi Nagy Anikó

Endrődi Népház

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István

Endrődi Népház

S
K
S

Augusztus 20.
Szeptember 4. 16
óra
Szeptember 6 vagy
13?

Városi ünnepség
Egyetemi esték: Dr. Maticsák Sándor
nyelvészeti előadása
Kállai Ferencről a pályatársak
szemével című rendezvény

S

Szeptember 27.

Szüreti felvonulás és bál

S
S

Október
Október 3. 16 óra

S

Október 11.

S
K

Október 23.
Október 30. 16 óra

B

November 8.

Városi ünnepség
Egyetemi esték:
Dr. Dénes Zoltán: A magyar szentek
20 éves a Színfolt Mazsorett Csoport

K

November 15.

Márton Nap

S

November 30.

Adventi Gyertyagyújtás

S

December 7.

Adventi Gyertyagyújtás

Gyermekszínház
Aradi 13. Emlékek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról című
kiállítás
Gyomaendrődi Őszi Tárlat

Közműv.
Szonda István
Kner Gimnázium
Kner Gim.-Közműv.
Szonda István
Katona J. Műv.
Kállai Ferenc AlapítványKözpont
Közműv.
Szonda István
Katona J. Műv.
Közműv.-Tóth Elek Kertbar.
Központ
Szonda István
Katona J. Műv. Közp. Közműv.
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István
Endrődi Népház
Hősök tere
Kner Imre
Gimnázium
Katona J. Műv.
Központ
Katona J. Műv.
Központ
Gyomai Táj és
Alkotóház
Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút

Közműv.
Szonda István
Közműv. Szonda István
Kner Gim.-Közműv. Szonda István
Hunya Jolán
30/374-7152
Közműv.Német Kisebbségi Önkormányzat
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István

S

December 14.

Adventi Gyertyagyújtás

S

December 21.

Adventi Gyertyagyújtás

S – Saját Rendezvény
K – Közös Rendezvény
B – Bérleti díjat fizet a rendezvény után

Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának
elfogadása a 2013. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladatellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a
szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről
minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte a 2013. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2013. évben végzett
tanyagondnoki szolgáltatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján
elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2013. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013. évi beszámolójának kiegészítése
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipai Park Kft. által készített 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló
beszámolót a Képviselő-testület a 43/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozatával elfogadta, ezzel egyidőben a 44/2014. (I.
30.) Gye. Kt. határozatával utasította a Kft. ügyvezetőjét, hogy a február havi testületi ülésre számoljon be a 2013.
évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóban feltárt problémákra tett intézkedésekről, mutassa be
ezen feladatok ellátásának költségvonzatát, továbbá mit kell a kezelői feladatokon belül ellátni és azok mennyibe
kerülnek.
A Képviselő-testület 44/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
elkészítette a beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

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

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

Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013. évi beszámolójának kiegészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lakásgazdálkodásról szóló beszámoló kiegészítését elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaszolg

Ipari Park

Kft.

2013. évi

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Zöldpark Kft. alapító okirat módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2013. december 19.-i zárt ülésén döntött a Zöldpark Kft. cégvezetői
poszt megszüntetéséről. Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította Fekete József
ügyvezetőt, hogy készítse elő a Zöldpark Kft. okirat módosítását.
Az alapító okirat módosítást dr. Juhász István ügyvéd megszövegezte, melyet a T. Képviselő – testületnek jóvá kell
hagyni.
Az előterjesztéshez mellékelem a társaság jelenleg hatályos alapító okiratát.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapítói jogokat gyakorló testület a társaságalapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat VII. fejezetének elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
Az alapító okirat VII. fejezetének 4. és 5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
Nem lehet ügyvezető, aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 23, 24 §-iban, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8 és 9 §-iban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel
meg.
Az ügyvezetővel szemben az előzőekben megjelölt szabályok megszegésével a társaságnak okozott károk
megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.
Az alapító okirat VII. fejezetének utolsó (A cégvezető elnevezésű ) bekezdése törlésre kerül.
Az alapító okirat VIII fejezetének rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege alá a
társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül írja alá a teljes nevét az aláírás-mintának megfelelően.
Az alapító okirat X. fejezetének Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezései törlésre kerülnek, a XI. fejezet Egyéb
rendelkezések címének számozása X. fejezetre módosul.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az okirat elkészítésével megbízza dr. Juhász István ügyvédet (5600
Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz. 1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Fekete József
Hivatali felelős: Csényi István
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A Zöldpark Gyomaendrőd NonproÍit
Korlálolt Fole|ősségű
Társeság
ALAPÍTÖ

oKIRATA

a módosítísokkalerységesszerkezetben
Alu|íÍottelapíróa PolgrfuiTörvénykönyvről szól 1959-évi
Iv. törvény 57-60.0ctk'), a gazÁasági
társas.ígokrólszóló 2006' évi lV. törvény és a közhasarú szeryezetekről
szóló t997. évi CLVI.
tórvény (Ksá.) rendelkezésej alapján eryszemélyes, közhasznú
nonprofit korlátolt feletősségü
társáságothozok |étre'
A táIsaság feladata a Gyomaendrőd Vráros tnkomány zata
á|ta| köte|€zően ellátandó tevékenység
ellá&ísa.A társaságszolgáltatrisainakigénybevételét
mind€ n ana jogosultnakbiztosítja,vállalkozási
tevékenységét
csak közhasznú nonprofit oéljainak megva|jsítása érdekében,
azokat nem
veszélyezt€tve folytat, gazdálkodÁsának oredményot nem
osztja fel, aá a jebn okiratban
m.ghatároz'tt tevékenységére
fordítja. A trírsaságközhasznú tevékenységének
és gazdálkodásrínak
legfontosabbadatait Gyomaendrld Válos honlapján (*rarw.womaend.nd.l,u)
és a Gyomaendrődi
Hírmondó oímű folyóiratban teszi közé. A tóÍse$ig politikai
teYékenységet
nem folytat, szervezete
Pártoktól ftiggotlen és azoknak anyagi trímogatríst
nem nyrlj'. A társaság nem zá{a ki, ho$r tagiain
kívülmrísis részesü|hessen
a közhasznúszolgáltatrisaiból.

t.

A TÁRqAsÁG NEVE

l.

Á társaságcégneve:

Zöldpark GyomaendrődNonproÍitKorlátolt Fele|ősségű
Társaság

Rövidítettneve:Zlldpark Nonprofit Kft.

lI.

4TÁRSASÁG SZÉKHELYE

l.

A társaságszékhelye;5500 Gyomaondrőd,Ipartelepút2.

it1.
Á') cél szeÍintiközhasznútevékenys
égaz 1997.éviCLY|. tv. 26.$,c.)pontjasz€ r inl:
- kömyezetvédelem (közhasznú ffi
tevékenység)
természewédclem
ésállarvédelem
A társaság kőzhasznú szervezet, meÍt ezen közfeladatok
köteIező ellátásáért a ho|yi
önkoÍmányzatokróI szoló l990.évi Lxv- tv. 8.$, (4) bekazdése
szednÍ Gyomaendrőd Város
tnkormányzata (5500 Gyomaendród"Szabadságtér1.)'mint e társada|Íni
közös szÜkséglet
ellá!ísára
kötel€zett a felelős' A társasríga köáe|adatot az tnkormányzat hatrirozata
a|apján |á1iae|.
B') Tevékenységi
körök TEÁOR szerintibesorolással:
8l30 ' 08 zöldtérület.kezelés(őtevékenység)
Közhasznú tevékenységet
segító üzlgtszerri gazdasági tevékenységek:

7820'08 Munkaerőkólcsönzés
L

t

rv.

plrenrevn. nz Üzlrn Év
n rÁnsasÁcuÜrtpÉsÉnnr

A társaság határozatlanidóre alakul. A társaság elsö üz|eti éve 2009. január t. napjátó| 2009.
docombor31. napjáigtart.Az üzleti évezt követóen m€ g € g yezik a naptáriéwel.

v.

ATARsAsÁcVA6YoNAÉsAIAPÍTÓJA

betétbóláll.
A Trírsaság
törzstőkéje:500.000,.Ft,azazttszáznzet Fj mely kizárólag pénzbelí
A társa3ágoÍ
Gyomaendród Város tnkormányz^^ 15500cyomaondröd, Szabadságtér t'l alapítja'
törxbetétjének osszege 500.000'.F|. azAz Ötsz[zeab. forint, Az a|apító a töÍzsbetétt€ljes össz6gét
köt€|6s .z álapító okitat aláírásától számított8 naponbe|ü| a aírsaságpénztáníbabefizetni.
kötélezettséget
n€ m vállal.
éspótbefizetési
A Társaságalapítójame|lékszolgáltatásl
eseténa táxaság tartoásainak kiegyenlíteseutána
A köáasznÚ társasígjogutód né|kiilimegszÍinéso
tag csak megszűnéskorisaját tőke összoge adható ki |ogfolj€bb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori
szerint fordída
a létesítóokirat rendo|kezései
értéke
erejéig'Az eá megha|adóvagyonta cégbíróság
kömyezewédelem,
közoélra.A megmaradóvagyon köáasmú felhasználásicé|ja:tormészetvédelem'
közmunka támog8tása.
VI.

ATÁRSASÁGLEGFŐBBSzERvE

Az e5rszemélyestársasrágnála taggyiiléskizárólagos hatarkörébetartozó kérdésekbenaZ zlapító Íag
dönt.
Ennekmegfelelóenaz a|apítóhatároz:
.
.
.
.

.
.
.
.
.

a számvit€|i töwény szerint besámoló elfogadásáról, az adózott eredményfelhaszná|iásáról
a közhasznúságijelontéselfogadáúról
fele|ös
olyan szerzódésjóváharyfuáról, melyet a társaságá társadalni szükség|etellát.ísáért
felteteleíÍő|
fo|Íatásának
szerwe| köt a közhásznú tevékenység
az iiz|etÉsz felosztásához való hozzíjárulásról ésaz üz|etrgszbgvonásának clrendeleséról
az ügyvezető megválasztásáról, visszahívrísáról,diiazásának megál|apításíról' ellene
valamint, ha az ügyvezető a uírsasággalmunkavivonyban is
kártérítési
igényérvényesítéséről,
ál1 a munkáltatói jogok gyakorlásáró l
a felügye|ó bízottság tagiainak megválasztásaról és visszahívásaról, díjazásának
igényérvényesítéséró|
illetve e||enükkártérítési
megál|apításáró|,
a könywizsgáló megválasztásáról'visszahivásáró|ésdíjazásánakmegállapításáról
olyan szerzddésmegkoté.é''ekióváüagyásáról, melyet a Lírsaság ügyvezetőjével, vagy azok
köze|i hozzátartozojáva| köi
atársaságjogutódnélkÍllimogszűnéséről'átalakultirsáról
az alap{tó okirat módosításáról
afeliiryelö bizottságügyrendjénekjóvrihagásáróI
továbbá mindazon üryekben, molyeket törvény, vary az alapÍtó okirat a tag kizárólagos
hatásköébeutal.

ésaz államháztartásró|szó|ó
Az alapítóa döntéshozataltmegelőzően a Kszt' ?.$. (4) bekozdésében,
köteles a felügyeló szcrv'
(8)
szerint
bekezdésében
foglaltak
1992' évi XXXVIII. trrvény 97iA.$.
jogosult
.
valamint_ ha az nem azonos a legflobbszervvel a táfsaságoryinté#sroés képvisele(re
alapítoidöntés nem hozható. A számYiteli
szervo véleményét
mogismemi, moly nélkül érvényes
z

-.-..-=-bÉ--r-

:-.-:.-#--..

I

ismeretenélküle
töÍvénysz€ Í inti besárnoló valódiságát a könyvvizsgáló ellenörzi, véleményének
az alapító nem hozhat érvényesdöntést'
kérdésben
jogosrrltvéleményo
akkor, ha a tervezettalapítóidöntésőt
Nem vehetö firyelembe a vé|eményezésre
vagy felelősségalól mentesÍti'vagy bármilyenmás
magát,vag1rközelí hozzátartozEát köte|ezettség;
érdekelt,vary € l l€ n e kártérítési
előnybenreszesíti,ílletv€ e m€ g kötendő jogiigyletbenegyébként
PeÍt
keretébenbárki áJtal igénybe
indítványoz (Nem minősiil elönynek a társaságcél szerintíjuttat.{saí
vthétó szolgáltatás')
-mely€ t éventelega|ábberyszer,a sámviteli törvény
gyakorlásaülésenttiÍténik,
A véleményezésijog
- a társaságszékholyére
jelentés
kell összehívni.
elfogadására
szerinti besámo|ó ésa közhasznúsági
Az üléseknyilvánosak.Áz ülés€ k et a tag köteles összehívni,legalább 8 nappalaz u|éstmegellzöen.
Áz alapíÍó az a|apítói döntés teÍvezetétmegküldi az ügyvézétőnek azza|, hog az i.ilésrea
meghívottakataz Írwvezatő kötc|€ s összehívni' Az írásbeli meghívónakta]talmami kell az lilés
napirendjét.
Az ülésremeg ke|l hívni a felügye|ő bízottságelnökét és tagiait, va|amint a könywizsgálót' A
jogosuttak osak szemé|yesen
jog az ügyvezetöt is megilleti. A véleményezésre
véleményezési
jogosultak az elóterjesztett
jogukat,
gyakorolhatják€
képviseletnekhelye nincs. A véleményezésre
kétdésokben
egyszertiszótlbbséggel,nyíltszavazássaldöntenek.
az ülés he|yé! idejét,a napirendi pontokat'a
Az ülésról je5izökönyv készül, mely tar+a|m,zz^
A jeryzőkönyvet
az alapítói döntéstervezetekÍcelőadott vé|ernényoket.
megielentek novét,tísztségét,
űg az
liguezstiive|,
azonos
az
a2 ügyvezető és a tag írja alá (amennyiben az a|apitő szeméIye
jegyzőkönyvek
nyilvánosak,azokba
alapítónkívül a felúryelő bizottság elntke a másík aláíró).A
báÍkibetekinthet.
Az alapítoi drntésekről ^z I'gJnrezfrlö kötelos naprakésznyilvántaÉást v€zetni, mely nyilvántartás
taÍI |mazza e döntés idópontját, tartalnuát és hatátyát, valamint a döntést támogatók és ellenztk
is'
számarányátésszemélyét
Az alapító .löntés€i, valamint a sámviteli törvény szorinti évesbeszámológ illetve a közhaszrúuigi
jelentéstGyomaendrődi Új Újság folyóiratban 30 napon be|ül közzé kell tenni. Az alapító azon
döntéseít,melyek a közhasmú társaság bárki áltat igénybevehetö szolgáltatrásaíravonatkoznak, ezen
hirdetőtáblájánis kt'zze ke|l tonni. A krzzétételró|
túlmenöena társaságáltal miiktdtebn intézmény
az iigyvezetö gondoskodík,
illetve
Az ogyvezett'köteles biíosítani a társaságmüködesévclkapcsolatosiratokbavaló betekintést,
részere
az
ügyvezetó
íiásban
kelt
azokról felvilágosÍtást adni. Az iratokba való betekintésiÍánti igényt
megkü|deni.Az Ü5lvezetó köttles bárm€ l y, jogszabá|y által fe|batalmazottwerv' vagy személy
részéreaz ifatbetekintésthaladéktalanul,vagl az íratbetekintéstkérővel eryeáet€tt időben' illewe
jogszabáty, vary hatósági hatfuozat által elóírt haa{ridöben t€ljesíteni. Áz iratbetekintésről az
ügyv€zetó külön nyilvántartrást vezet, melytriíl megállapítható r kérclmező neve, a. kért irat
megnevezése,
a kérelemtelj€ s ítésén€ kidej€ '
Alapító kijelenti, hogy a működésével'szo|gáltatásaiigénybevetelével,besámolói közlésév€ l
kapcsolatosdöntéseineknyilvaÍlosságátaz olőzóekben megie|öltek szerint (közzététol),valamint az
jog grakorlásávalbiztosítja.Amennyibenezen rendelkezésekkeI
irat.betekintési
ésfelvilágosítás.adási

sem!tstósu|nam€ g a nyilvánosságbiáosít.isa,úgya társaságezen adataitmeglei, vagy országossajtó
ú!án is közzeloszi.
A trírsaságköte|es a számviteli töNény szerinti éves besámoló jóváhagyásával egyidejúleg
je|entést
az alapítókizárólagos hatáskörébearozik'
készíteni,
melyneke1fogadrísa
közbasznúsági
tartalmazniakell:
A klzhasznúsáqiieleqtésnek
számviteli besámolót
költségvetesitámogatásfelhasználását
társasági varyon felhasarálfuával kapcsolatoskimutatást
oélszerinti jutat.rísokkimutatásfu
a központi költségvetésiszerWó|,az elkülö'nítettállami pénzalaptól.a he.lyiőnkormányzattól,
a teÉpülési kis.bbségi önkoímányzattól' a települési önkormányzatok táÍulásától, az
önkormányzanól, ésmindezek szerv€itől kapott támogauísméítékét
egészségbiaosítrísi
f) a-közhaiznú s'ervezet vezetó tisztségviselóineknyújtottjuttatá6okérték€t, illetve összégét
szóló rövid lartalmibesámolót.
a közhasmú tevékenységröl

a)
b)
c)
d)
e)

másolábt készÍthet.
abból mját kö|ségéÍe
A közhasznűságijelentésbebárki betekinthet,

ésa társaság képvis€letét
A táBaság tiryvezetéséles/ ügyYez€tő látja e|. A rársaságügyeinek intézését
Mezőbeftn1, Békást u
Mezőberén!,
1956.I!,r8.,
szi.
Fekefu űízsef (an: Székely Zsur-sanno, sz,h,
I9/Á. sz. alatti tükos) úg:.rezrlő lália el' Az ügyvezetó kljolonti, hogy a megbíást elfogadja
a gazÁaságstársasrigokrólszó|ó 2006. éviry. törvény, illetve más jogszabályokszerinti
szemé|yében
kizáró ok nem áll fenn' Az iigyvezető megbízatása2012. junudr 01.t67 2016 augusaus IJ' napjáíg
ta.t.
Az ügwez$ö feladata:
.
.
.
-

.
.

a társaság képviselcto
a tagieryzék vezetése
a társaságüzleti könyYeinek v€ z etésérölvaló gondoskodás
annakaz a|apítóelé
elkészítetése,
a társaságévesbeszámolójának'közhasznúságijetentésének
táÍása
az alapító tájékoztatása8 tiársaságműkbdéséről
az a|apítő döntésre felkéréseazokban az osetekben,melyekben az alapÍtoi határozathozata'l
jogszabályalapjánnem kötelező
jogosultak ülésénekösszehÍvása,
az alapító döntéshozlalát megelóző, véleményezesre
jegyzőkönyvének elkészítése,
ajegyzokönyvek éshatírozatok nyilvántartása
biztositása,felviltígosíttísaz a|apítódöntéseineknyilvfurosságrahozatala,az iratbetekintés
adás a társaság közhasn útevékcnységéIő|.

A2 1Jwezető, illelv2 a cég|,eze,8..
a) az Nyrt.-ben való részvényszerzéskivételével nem szerezhet uirsasági részesedésta
is fo|ytató más gazdálkodó szervezetben
társaságévalazonos tevékenységct
b) nem lehet vezÉtőtisaségviseló a társaságévalazrnos tevékenységetis végzö más gázdálkodó
szervezotben

I
c) maga, illetve közeli hozzáú^rtozojla társasrígnálfolÍlgyelő bizotts{gi t.ggá n€m vá|asztható
meg
d) moga, i|letve kÖz€li hozzÁtartozója nem köthet a ssját nevében, vag javára a társaság
tevékenységikörébe tartozó ü8yleteket
e) a vezető szerv határozathozatalábán nem vehel íés2Í,
ha maga' vagy közeli hozzáÁrtozőja a
hatrírozatalapján kötelezettségvagy felolósségaló montesü|,vary
f1 bármilyen más előnyben részesül'il|etvea megkötondőjogürylotben eryébként
érdekelt/nom
minósü| előnynek a közhasznúszervezetcélszerintijuttatrísai
keretében
a bárki által megkiités
nélkülígénybe
vehetö nem pénzbeliszolgÉltatás,
illewe a lírsadalmiszorvezetáltal tagjának,a
tagsági jogviszony a|apján nyújtotr'létesítöokiraüinak megfeleló cél szerinlíjuttatás/
követő 2 évig nem lehet a t]írsaságüwvezetíje az a
8) a közhasznú szefrezet mégszűnését
szeméIy,aki olyan közhasmú szervez€tnél töltött be. annak megszűnésetmege|őzi|7 évben
lega|ább ery évig-vezető tisztsége! ^me|y a2 adózás rendjérőt szóló törvény szorinti
köztartozását nem egyenlftette ki.
h) Az ügyvezető, illotvo az € n nok je|ölt személy ktiteles va|amennyi érintettközhasmú
szewezetet előz€tesen tájékoztatniarÍó|,hory ha vczétó tisaséget eryidejÍlleg más közhasznú
szervezetnélis betÓlt.
Nem lehet ugyvezetö, llletve cégvezetőaki a gazdasági társaságokról szó|ó 200ó. évi w' Íörvény23',
24. $.ibaú'valamint a közhasznú szervezetekrőlszóló 1997' évi CLV|. tö'rvény 8. és 9' $.iban
mogje|öhösszoférhetet|enségi
szabályoknaknem felel meg.
Az ügyvozetővol' ilktve a cégvezeliivel szombgn az előzőekben megjelö|t szabá|yok megszegéséve|
a
társaságnakokozott károk megtérítéséÍe
vonatkozó igényta kár bekövetkeáétől száÍnltottl évenbelii|
leh€ t érvényesíüeni'
A céwezető
Á tfusaság cégvezetójeGutin Lús7ItíG1omaendriÍd,Kalaua tr. u I8. szám alatll lakos.
Á cegvezető olyo,, munkavdllaló, akl az üglvezető rendelkezésel alapjdn irónyítja a
tátsasóg folyamatos működését Á cégveulő feladalköÉbe,, a
tórcrcág é ekeinek
atapjdn köteles eljáml A ctgvezaő tevékenységeném érintt í,z üglpezető
íórsaxlggal szembeni, a Gt. j0' $ szeinli|elelősségét,
A cégvezeÍőrea Gt. 23' *ba!t, a 25, $-baa ésa 27, pban foglalt előItásokut meg1felelően
alkalmazai kell.
Á cégvezetóúszére az alapÍ,ó a GL 32. $ @ bekezdésealapjdn óItaldnos *épviselcti és
jogot bkto'íL
,Ünd ó cégjeg,sési
v|rl. A TÁRsAsÁG

CÉGJEGYZÉSE

A oégjgryzés|igy trrténik' hory a társaság géppe|,vagy kézzel ír1'€lóronyomott, vagy nyomtralott
cégszöve&€ slá a táÍsaságügyvezetóje , illebe cégvuetffe önállóan, minden korlrítozísnélkii| írja a
teUesnevót a|áírás.mintánakmegfelelően.

lX' A FELÜGYELó BlzoTTsÁG
A társaságnál3 tagúfelÍlpclő bízottságlátja cl a m{iködésésa gazdálkodásel|enőrzését.
A felügyelő
bizouságmegbízarása
20l0- november05. napjától 2014.november30. napjáigszól.

A felüwelő bizottMe tagiai:
1) csÁNYI IsTvÁN (an.:PappErzsébet)5500 Gyomaendröd,Árpád u. l5/l.
2) LEHTCZKINÉ rfutÁn tnÉN (an.lYarga lrén)5500Gyomaendrőd,Fő út19.
3) ARNTCZI ISTvÁt..tlÁNos 1an.:Litauszki Judit)5500cyomaendröd, Rácz L. u. 31.
A folügyetitbizottságitaggámegválasztottakaz újtisáség elfogadásáÍólsámított l5 naponbe|ül azt
a gaz'daságitársaságot,am€tynél mráÍily€n tisztségetbetöltenek, írásbantájékoáatni kötel€sek.
A felüeycló bizottság feladatai éshatisköre küIönösen a következój
jogosultakrendkívüliÍllésének
összehívásátés
a) kezdeményeziaz alapítónála véleményezésre
jogszabályba,
az
javaslatot tesz annák napirendjére,ha véleményeszerint az ügyr'czetés
g
€
'yébként
sé'ti
a
vagy
haüározataiba
ütkÖzik,
társaság
a|apítójrínak
alapító okiratba, vary a
tárcaság,vagy az alapítoérdekeit
ésazokról
előterjesztettdőntéstervezetét'
b) megvizsgáljaaz alapítóvatamennyi,vé|eményezésre
véleménÍmond
c) írásbelijelentéstkészíta sámviteli törvény szeÍinti beszámolóról, és a közhasmúsági
jelentésől
d) el|enőrzía !írsaság műkódésétésgazdálkodástít
o) munkája során je|entést kérhet a vezető tisztségviselökról' ill€we tájékoztatásta táÍsaság
munkaválalóitól
f) megvizsgálja a társaság könyvelését,iratait.
A felügrclö bizottság köteles az a|apítót tájékoztaini és döntéshozatá|t kezdeményezni,ha olyan
mutasztásról, jogszabá|ysértesről, vagy a társaság éFdekeiteryébkéntsúlyosan sértő tényról szelez
tudomrís|ame|ynek megszüntetesg vagy következményeinek elhrírítsa,ílletve enyhítésea döntésre
jogosu|t hatfukörébe tartozik. Us/anezen kötelezettség terheli a felüryelö bizottságot, am€nnyiben
vezetó tisáségviselö felelósségétmegalapozó ténÍ észlet.A felüryelő bizottság haladéktalanul
éÍtesiteniköteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult a miiködés
nom teszi meg,
a sziikségesintézkedéseket
helyreál|ításaérdekében
törvényességének
A felügrrelő bizottságnaknem lehet tagíaaz. aki:
a) az alapító hozzátartozója
b) a társasággal jelen megbí2Íaásán kívÜ| mr{s tevékenység el|átás.íra irányuló
irányuló eryébjogviszonybanáll- kivéve:jogszabály
munkaviszonyban,
vary munkavégzesre
másképprendelkezik-, vary ennek hozzátaÍtozojs
a bárki által megkötésnélkül
c) a tfusaságköáasmúsági célszerintijuttahisábótrészesiil-kivéve:
igénybevohetó nem pénzbeli szolgáltatásokat'és a társadalmi szÉtyezetáltal tagának á
tagsági jogviszony alapján nyüjtott, létesítőokiratnak megfeleló cél szeÍintijuttatását-, vagy
ennek hozrítartozója
betöltésébena Gt..bén,va$l a Kszt'-ben meg|olölt eryéb kízáró, vagy
d) ezen tisztségénok
korlátozó okok akadályozn ak
e) a klzhasmú szervezet megszüntétkövet{! 2 évig nom |ehet a trírsaságfelügetó bizottságának
t^g]aa2 a személy, aki olyan közhasznú szervezetnéltöltött be- annak megszűntétkóvetö 2
évten legalább egl évig vezotó tisÍségct,amely az adózás rendjéröl szóló törvény szerintí
klztartozását nem €s/enl Ít€tte ki.

Í) a gazdaságitfusaságokÍólszóló 2006. éYiIV. törvény 23., 24.$.aiban,valamint a közhasznú
szervezetekrőlsz6|ó 199.I' évi CLVI. törvény 8. és9' $.aibarrmegjelölt össz€ f € r hetetlenségi
szabályoknaknom folo|meg.
A feli'iryolő bizotrság tagi4 illewe az ennek jelólt sz€ m ély köteles vaÍamennyiéfinteüklzhasznú
sz€rvezetel elözetesen tájékoáatni arról, hogy ha vezető tisztséget ogidejü|eg más közhasznü
szervezetné|
is betölt'
A feltigyelő bizottság testiilatkéntmÍiködik. A bizoÍtságtagiai sorából e|nököt választ' A felüryeló
bizottságotaz elnök hívj iissze ésvezeti. Az ülésösszehívásáú'- az ok ésa cé|megielölésével- a
felüryelő bizottsá8 bármely tagja írrisbankérhetiaz elnöktől, aki a kérelemkéáezvételétöl számított8
napon belÜl köteles intézkednia felüryelő bizotÍságtllésének
30 napon belnli idöpontra tÓrténő
Összehívásriról'
Ha az e|nök nem intezkedi( a tag magajogosultaz ülésösszehívására.
A felügelő bízottsághatározatképes,ha azon valamennyi tag jelen van' Határozataitegyszeni
szótöbbséggelhozza.A tagok szemé|yesen
köte|eseke|jámi,képviseletnok
nincs helye' Ha a felügyel<!
bizottság tagiainak sáma az alapító okiratban meghatáÍozott|étszámalá csökken, vagy nincs, aki az
iilésétösszehívja, az l)gyYezetőa bizottság rendeltetésszerú
mriködésénekhelyreá|líLisaérdekében
haladékta|anul
köteles ez alapitó dtlntéshozata|át
kozdeményeani.
A bizottságmiiködésénekrészletesszabályaitügyrendjébon
állapítjameg,melyetaz a|apítóhagyjóvá.

X.

AKÖNYVVlzsoÁLÖ

A társaság könywizsgátója: KENáL
cazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kor|átolt Fe|elősségrÍ
Társaság (cg.szám: 04-09-00354ó) 554C Szarvas' Vasút u.39' sám alatti gazdasági társaság.A
könywizsgálatáért fe|elós személy:rÁzÁwÉ
KovÁcs ETELKA (an.: Kécskei Piroska} 5540
Szarvas, Malom u. 9/4' szám alatti lakos. Kamarai nyilvrántartásisám: 00592?.
Megbíásának időtartam82009.január | ' napjától2014.január l napjáigtan.
A könywizseá|ó feladat.éshatiskÓroi kiilÓnösen a következők:
a) e|lenórzi ésvé|eményezi
a számviteli törvény szetinti besámo|ó, valamint a kozhasznúsági
jelentésvalódiságát ésjogszabályszerriségét
b) köteles megvizsgá|ni az alapító minden üzleti döntéstervez€ t ét,hogl az való adatokat
tartalm^z.eésm€gfelel-e a jogszabályok előirásainak
c) betekintheta társaságkönyveibe, a vezetö tisztségYiselóktöt,a fe|ügyeló bizottságtagiaitól,a
társaság alkalmazottaitol felvilágos ltást kérlret
d) ellenőrizheti a társaság bankszám|ájít, pénúfueLértékpapír
ésánrál|ományát, szerződéseit.
A könywizsgáló társaság ügyeiről szerzett éftesti|éseit
üzl€ t i tiüokként köte|es keze]ni. A
könywizsgáló a társaság |egfrbb szervénekdöntéshÖzaialátmegelözó, véleményezésre
jogosultak
ülésénköteles résÍvonni. Ha szÍiksóges,a könywizsgáló tanácskozásijoggal résá vehe!a'felügyeÍó
bizottsríg
üléseinis, ezt maga is kezdernényezheti.
Ha a könywizsgáló megállapItja'vagy tudomást szérezarró|, hory a társaság vagyonrínak
je|entós
mértékű
csökkenés€ vrirható,vary olyan t'énytészlél,mely a vezető tisztsrlgvise|ők,vagy a.felügelő
bizotság tag|ainakfelelősségrevonását eredményezheti,
az a|apítónálkötolos ennokmegakadályozása

\

I

jo|zésse|éIni. Amennyiben az a|apítőa szükségosintéz*edéseket
érdekében
n€ m teszi meg, a
könywizsgáló a törvényességi
felügye|etellátóját köt€ l es értesíteni,
A könywizsgáó összeférhetotlenségérc
vonatkozószabályokazonosaka f€ | ügyelő bizottságtagjainál
fo|soroltakkal
(a gazdaságitrársaságokrólszt!'ló2006.évi|v. törvény23.25. $.' valamint a közhasznú
szenezetekrőlszóló l997. éviCLVI, törvény8. és9.$. rendelkezései
azza| akiegeszítssel,hogy nom
|ehetkrn}'Wizs8áló a társaság a|apÍtőja,iigyvazetője' felüryclö bizottságá.naktagja, valamint ezek
közft|i hozzát&rtoző:a'továbbá a t&saság munkavállalója' munkaviszonyának me8szünésétőlszámított
3 évíg.
xl'

EGYÉBRENDELKEZÉSEK

A társaság vezetö Íisztségviselóje adatai' a oégnyilvántaríist részértképezii tényok és adatok
nyilvánosa|qazokata Cégközlönyben kel| közzétenni'
A vezető tisztségYise|ö tevékenységéért
az ilyen tisáséget ellátó sz€mélyektöl e|várható gondossóggal
köteles el|ábi, kötel€ z ettségeinek megszegése
eseténa társáságnakokozott károkérta polgári jog
szabá|yaiszerint felelnek.
Megsz{ínika vezeÍőtisztségvise|ómogbízatása:
a)
b)
c)
d)
e)

megbízatásánakidtitartamalejár
az a|apítóYisszahívja
lemond
elhalálozik
vagy a törvénybm meghatrírozottegyébkizáró ok bekövetkezik.

A vezetótisztségYiselőbáÍÍnikoÍ
lemondhat,azonbanha a trársaság
műkttdőkép€ s sége
€ z t megkívánja,
a lemondás csak aÍtnak bejelerrtésétő|
számított 60.napon válik hatr{lyossá, kivéve, ha a t.iÍsaság
|egÍbbbszerve az űj vezatő tisÍségviscló megválasaásáról már eú mege|őz6en gondoskodott. A
lemondás haülyossá válásáig a vezetó tísztségviselö a halaszthatatlarr döntések meghozatalában,
illewe az ilyen intézk€ d ésekmegtételében
ktte|es resa venni. Jelen okiratban nem szabályozoü
kérdésekben
a Polgári Törvényköí}1', a 2006.éviIv. töÍvény és a Ksztv' rendo|kezéseit
kell
alkalrnazni.
'A jelen erységes szerkezetri társasági szerzödés a 20|2- január 0l, napjával bekövetkez€ t Í
változásokat tartalrnazz:, vAstAE,dólt bet{lve|szedve. Az ellenjeryzés a yáltozott részokrevonatkozik'
Gyomaendrőd,20t2. január 0l '

Ellenjeryezte:

tti(

Dr. Vl

TeteÍTn.'.F

f

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

531/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozat módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak SE 2013. év őszén kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, pályázat útján elnyert támogatása
igénybevételének elősegítése végett.
Az 531/2013. (X. 31.) sz. határozatban a Tisztelt Képviselő-testület felajánlotta a Körös Kajak SE „Szabadidősporttal
az egészséges életmódért – Kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas Körösön” című, DAOP-5.1.3-11-20110050 jelű pályázatának megvalósításához az Ipari Park önkormányzati tulajdonú területet, mint biztosítékot.
Külön megállapodást végül nem kellet készíteni, mert nem pénzbeli támogatás, hanem ingatlan fedezet lett
felajánlva. Egy elnyert támogatásról van szó, ahhoz, hogy a támogatási szerződés megvalósítható, teljesíthető
legyen, a beruházást meg tudja valósítani az egyesület, biztosítékot kellet rendelkezésre bocsátani. Amennyiben ez
nem történt volna meg, az elnyert összeget nem lehetne igénybe venni, felhasználni.
A felajánlott ingatlanról készült értékbecslés, mely a fenti számú határozattal együtt a közreműködő szervezet
részére megküldésre került. A közreműködő szervezet azonban némi kifogást emelt a határozattal kapcsolatban,
ezért vált szükségessé ennek megfelelően a módosítása:
- Kérik a határozatban feltüntetni az érintett ingatlan helyrajzi számát,
- Kérik a határozatban említett megállapodást csatolni, ennek hiányában a szövegezést módosítani,
- A határozatban szerepelnie kell, hogy az ingatlan fedezi a támogatási összeget és annak járulékait. (a támogatási
összeg: 36.947.265.- Ft, az ingatlan értéke 68.520.000 Ft-ra lett felbecsülve. A támogató hatóság a becsült érték
70%-át tudja figyelembe venni, mely ez esetben 47.964.000 Ft. Ez az összeg fedezi a fenti értékeket.)
- A Testületnek meg kell hatalmaznia a Polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!

Döntési javaslat
"531/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 531/2013. (X.31.) Gye. Kt határozatát az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös Kajak SE „Szabadidősporttal az
egészséges életmódért – Kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas Körösön” című, DAOP-5.1.3-11-2011-0050
jelű pályázatának megvalósítását a 3741/52. hrsz. Ipari Park önkormányzati tulajdonú terület biztosíték nyújtásával,
mely fedezetet nyújt a támogatási összegre és annak járulékaira. Egyúttal meghatalmazza a Polgármestert a
szükséges eljárások lefolytatására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
72

Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat
benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi
helyzetéről
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013-as év igen mozgalmasnak bizonyult a hulladékgazdálkodás terén. Jogszabályi változások miatt az
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatónk átalakításáról, új helyi rendeletek megalkotásáról, új közszolgáltatási
szerződés megkötéséről illetve sokféle pályázati lehetőségről kellett a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie az
elmúlt év során. Összefoglalva elmondható, hogy a jogszabályi változásokat Önkormányzatunk siekresen kezelte,
ezt tükrözi, hogy a közszolgáltatónk az új szerződésünk hatályba lépésének dátumától 2014. január 1-től teljes
mértékben működő képes, minden előírásnak megfelel, rendelkezik a szükséges engedélyekkel, minősítéssel, a
szilárd és folyékony hulladék elszállítása zavartalanul működik városunkban.
Azonban a jogszabályi változások miatt sajnos likviditási gondok léptek fel: a 2013. évben bevezetett lerakói járulék
és ezt a járulékot övező jogszabályi zavarodottság jelentős költségnövekedést okozott. Ennek mérséklésére került
benyújtásra a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása című pályázatunk, melyről az előterjesztés mellékletét képező beszámoló nyújt tájékoztatást
részletesebben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a beszámoló megtárgyalására, elfogadására!
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtásáról valamint települési
szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 2013. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony
hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Készítette
e:
Nyíri-Szmo
olár Eszter köztisztviselő
k
ő
Gyomae
endrőd, 2014. február

Beszámoló a Hulladékgyűjtés díj kompenzációs pályázat benyújtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014 januárjában pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési
Minisztérium „2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című felhívására. A pályázatban
az alábbi célok kerültek megnevezésre:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény életbe lépésével megnövekedett a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók engedélyezési és működtetési feladata, valamint hatósági befizetési kötelezettsége. A
rezsicsökkentéssel kapcsolatos 2013. évi CXIV tv. meghatározta a 2013.07.01-től alkalmazható fogyasztói ár
számításának szabályait. A pályázat során a hulladékgazdálkodási díj év közbeni többletköltségének
kompenzációját kérjük azért, hogy a közszolgáltató cég veszteségét pótolni tudjuk.
A 2012. december 31-éhez, mint bázisidőponthoz viszonyított költségnövekedés indokai:
Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék miatt, rezsicsökkentés hatása miatti veszteség, felügyeleti díj,
számlakibocsátás jogszabályváltozás miatti költségnövekedése, banköltség változás tranzakciós illeték
miatt. Mindezeken kívül a 2012. évi díjemelés csak inflációkövető 4,2%-os mértékű volt, a szakterületi 7,9%os inflációhoz képest. 2013. január 1-től bevezették a lerakói járulékot, július 1-től díjcsökkentést írtak elő a
2012.04.14-én érvényes ár + 4,2% inflációval számított 90%-ának megfelelően. 2013. július 12-től ugyan a
lerakói járuléktól mentesítette a szolgáltatót a Hgt. 68. § (1) bekezdésének módosításával, de itt helyben
más döntés született. Bevezetésre került a felügyeleti díj, a pénzügyi tranzakciós adó is, mely szintén magas
költségekkel jár. Az új engedélyezési eljárások magas költségekkel bírnak, a rezsicsökkentéssel kapcsolatos
számlázásnál jelentkező felesleges költségek, a díjstop, a hulladékgazdálkodásban eluralkodó jogszabályi
zavarodottság további nehézségeket, plusz kiadásokat jelentenek.
A pályázatban szereplő költségvetés és igényelt támogatás:
18.3 KÖLTSÉGTERV
Tevékenységenként a Zárójelentés
útmutató i.-vi- költségkategória
egyike (= költségelem neve);
egységár, egységek száma[xx]

KÖLTSÉGVETÉS[xix] 2013 év
KöltségTevékenységek
Bruttó költség
kategória
sorszáma [xxii]
(Ft)
(i.-v.)
(5.2. fejezet
[xxi]
sorszámozásában)

Nettó költség
(Ft)

Támogatási
igény[xxiii]
(Ft)

Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék
miatt
iii

1

5 608 548,60

4 416 180,00

5 608 548,60

rezsicsökkentés hatása miatti veszteség

iv

2

6 197 787,96

4 880 148,00

6 197 787,96

felügyeleti díj

iv

3

1 367 400,00

1 076 692,91

1 367 400,00

iv

4

777 720,06

612 378,00

777 720,06

iv

5

számlakibocsátás jogszabályváltozás
miatti költségnövekedés
Bankköltség változás tranzakciós illeték
miatt:
2013. ÖSSZESEN
Tevékenységenként a Zárójelentés
útmutató i.-vi- költségkategória
egyike (= költségelem neve);
egységár, egységek száma[xx]

1 663 867,64

1 310 132,00

1 663 867,64

15 615 324,26

12 295 530,91

15 615 324,26

KÖLTSÉGVETÉS[xix] 2014 év
KöltségTevékenységek
Bruttó költség
kategória
sorszáma [xxii]
(Ft)
(i.-v.)
(5.2. fejezet
[xxi]
sorszámozásában)

Nettó költség
(Ft)

Támogatási
igény[xxiii]
(Ft)

Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék
miatt
iii

1

9 993 858,60

7 869 180,00

9 993 858,60

rezsicsökkentés hatása miatti veszteség

iv

2

12 395 575,92

9 760 296,00

12 395 575,92

felügyeleti díj

iv

3

1 367 400,00

1 076 692,91

1 367 400,00

iv

4

3 185 322,47

2 508 127,93

3 185 322,47

iv

5

számlakibocsátás jogszabályváltozás
miatti költségnövekedés
Bankköltség változás tranzakciós illeték
miatt:
2014. ÖSSZESEN

2013. és 2014. évre igényelt támogatás összesen:

1 663 867,64

1 310 132,00

1 663 867,64

28 606 024,63

22 524 428,84

28 606 024,63
44 221 348,89

A pályázat leadási határideje 2014. január 27-én volt. A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 60
napon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló
Bizottság javaslata segíti. A döntés szólhat a pályázat teljes, vagy csökkentett összegű támogatásáról, vagy
a pályázat kizáró okok, forráshiány, vagy szakmai okok miatt történő elutasításáról. A miniszteri döntés
eredménye
a
döntéstől
számított
15
napon
belül
a
VM
honlapján
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) közzétételre kerül. 2013. február 11-én a
Vidékfejlesztési Minisztérium megküldte a befogadó nyilatkozatát, ezzel együtt hiánypótlást rendelt el
néhány pont tisztázása tekintetében. A hiánypótlás teljesítése – az előterjesztés készítésekor – folyamatban
van.
Beszámoló a települési szilárd hulladék gyűjtéséről
Szilárd hulladékgyűjtés jelenlegi helyzete Gyomaendrődön:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) rendelkezéseit 2013. év őszén
Önkormányzatunk felülvizsgálta, melyet a Képviselő-testület októberben, novemberben és decemberben is
tárgyalt. Ennek eredményeként kihirdetésre került egy új rendelet, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet,
valamint 2013 decemberében aláírásra került – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-vel. A szerződés elérhető
a következő linken: http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5487
Országosan megoldandó probléma, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a hulladék mennyiségét
mindenképpen csökkenteni kell 2020-ig. a Htv. ide vonatkozó része:
92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes
mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell
növelni.
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a
települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti
megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező
biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna
alá kell csökkenteni.
(3) 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a
képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.
A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című, KEOP1.1.1/2F/09-11 azonosító számú pályázatban (továbbiakban 2F pályázat) a részletes megvalósíthatósági
tanulmány (továbbiakban RMT) szerint a Kistérség csak úgy tud megfelelni, ha a társult önkormányzatok
együtt/egyesülve próbálják meg kezelni a hulladékot. Ezen célok megvalósítására került benyújtásra fent
nevezett pályázat, mely támogatást nyert. További, a szelektív gyűjtést elősegítő Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) által benyújtott pályázatunk (KEOP-1.1.1/C/13) még elbírálás
alatt áll, egyenlőre erről nincs több információnk. Mindkét pályázat támogatottsága esetén érdemes
kistérségi szinten kezelni a szilárd hulladékgazdálkodást, a szelektív gyűjtés fejlesztését.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázat kapcsán megalakulóban van a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Amint ez a cég működését megkezdi, a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése a Társulásra kerül átruházásra:
Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos, Hunya települések önkormányzatai a KEOP 7.1.1.12008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósítását, és a társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető
szervezet létrehozását követően az alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:

Feladat/Hatáskörök
Hulladéklerakó üzemeltetőjeként a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályai szerint jár el.
Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A közszolgáltatás kiterjed:
- a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató)
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő
rendszeres elszállítására. (A hatáskör átruházás nem vonatkozik a települési folyékony hulladék
szállítására, tárolására és ártalmatlanítására.)
A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások,
gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.), telepek létesítésére és
működtetésére is.
Szerződést köthet a gyártó meghatározott visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok települési
hulladékból történő szelektív begyűjtésére vagy válogatására.
A közszolgáltatói szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
- a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megállapította,
- a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette
A felmondási idő legalább hat hónap.
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás
ellátásának biztosításáról.
Illetékességi területére - az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal,
feladatokkal összhangban - hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell különösen:
- a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét,
- a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket,
- az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket,
- a hulladékok kezelésérc alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott
vállalkozásokat,
- az elérendő hulladékgazdálkodási célokat,
- a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok
kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának)
racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a
megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások,
berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit.
A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a
hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni.
A hulladékgazdálkodási tervek előkészítésébe a külön jogszabályban meghatározott szervezetek
vagy érdekképviseleti szerveik bevonása kötelező.
A hulladékgazdálkodási terveket hat évre készítik el, és kétévente beszámolót állítanak össze az
abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési
területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint
terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani.
Gondoskodik a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben foglalt feladatok megoldását.
A tervet a 2000. évi XLIII. törvény 37.§ (1) bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg
felül kell vizsgálni, és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat
eredményéről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységről tájékoztatni kell a
lakosságot.
A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározottak teljesüléséről szóló beszámolókban teszi közzé
a területén keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő
létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információkat.
Külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles a környezetvédelmi hatóság
eljárásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.
A hulladékgazdálkodási terv szerkezeti felépítésekor és a tartalmi elemek meghatározásakor
figyelembe veszi a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet 1. számít mellékletében foglalt előírásokat.
Díjmentes tájékoztatási kérhet a hulladékgazdálkodási terv tervezéséhez szükséges, a közigazgatási
szervek rendelkezésére álló adatokról és információkról.
Közös helyi hulladékgazdálkodási terv esetén
a) az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módját településenként kell
meghatározni, illetve
b) a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet 9.§-ban meghatározott szervesanyag-tartalom csökkentést a
közös hulladéklerakóban kell teljesíteni

Jogszabály
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (1)
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (3) a)

2000. évi XLIII. tv. 21.§ (4)

2000. évi XLIII. tv. 22.§ (3)
2000. évi XLIII. tv. 28.§ (5) - (6)

2000. évi XLIII. tv. 28.§ (7)
2000. évi XLIII. tv. 35.§ (1)
2000. évi XLIII, tv. 37.§ (4)

2000. évi XLIII. tv. 37.§ (5)
2000. évi XLIII. tv. 36.§ (2)
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (1)

2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)

2000. évi XLIII. tv. 50.§ (2)

2000. évi XLIII. tv. 52.§ (2)
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
2.§
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
4.§
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
10.§

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzését
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-testülete
által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét
f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
az önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését
i) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását, a Hgt. 23.§-ának g) pontjára tekintettel
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítését
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására
szolgáló helyek és létesítmények kijelölését
e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 224/2004. (VII. 22.) korm.
rendelet 3.§ (1) bekezdésének a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és
módszereit.
Az önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a
közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit és
biztosítékait.
A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszerzésére
vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb
mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.
A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
eljárást.
Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit így változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos
érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
12.§ (1) a)- i)

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
12.§ (2) a) - e)

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (1)
224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (2)
224/2004, (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (3)
224/2004, (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (4)
224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
15.§ (2)

Mivel a 2000. évi XLIII. tv., a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rend., valamint a 224/2004. (VII. 22.) korm. rendelet
már nem hatályos, így a soron következő Társulási ülésen ezen jogszabályok felülvizsgálatát szükséges
megkezdeni. Azonban azzal számolni kell helyi szinten, hogy amint a cég megalakul, és megszerzi a
működéséhez szükséges engedélyeket a hatáskörök átruházódnak a Társulásra. Innentől kezdve kistérségi
szinten kell kezelni a hulladékgazdálkodást, ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünket. A cégről jelenleg annyit lehet tudni, hogy
bejegyzése megtörtént (hatályos: 2014.02.03.-tól), a Társulástól az utasítást megkapta az alvállalkozói
szerződések előkészítésére/megkötésére, jelenleg a működési engedélyek beszerzésén dolgozik.
Mivel a KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú pályázatban kötelezettségeket is vállaltunk a lerakott hulladék
mennyiségének csökkentése érdekében, így ezek teljesítésével is számolni kell, a támogatás megtartása
érdekében. Mivel a vállalt mennyiségi adatok kistérségi szinten lettek megadva, ezért a vállalások
teljesülését/ellenőrzését is kistérségi szinten szükséges vizsgálni, végrehajtani, mely az új cég egyik fő
feladata lesz.
Amit még szükséges figyelembe venni, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. csak akkor tudja ellátni
közbeszerzés lefolytatása nélkül az új cég alvállalkozójaként a hulladékgazdálkodási feladatokat
Gyomaendrődön, ha teljesül a Kbt. 9. § (1) bekezdés kb) pontja:
kb) a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással,
amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja
szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők - tekintettel a közfeladat,
illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az
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Beszámoló a települési folyékony hulladék gyűjtéséről
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban vízgazdálkodási törvény) IX/A. fejezete
foglalkozik részletesen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás biztosításával. A 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok
társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez
és tart fenn. Gyomaendrődön 2013. november 4-től hatályos a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet. A települési
folyékony hulladék kezelésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel van érvényben közszolgáltatási
szerződésünk. A Gyomaszolg Kft. Tiszántúli KTVF által kiadott ez irányú engedélye 2014. július 15-ig
érvényes. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési
kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a vízgazdálkodási törvényt is módosította, így a
vízgazdálkodási törvény 44/F § (3) bekezdése részletesen rendelkezik arról, hogy ki végezhet
közszolgáltatást, a 44/G § pedig előírja, hogy a szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg. A 2004. évben
kötött szerződésünk a hulladékgazdálkodásról szóló – már nem hatályos – 2000. évi XLIII. törvény valamint
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló – szintén hatályát
vesztett – 241/2000. (XII.23.) Kormány rendelet rendelkezései alapján 10 évre köttetett, tehát még ez év
elején szükséges felülvizsgálni és új szerződéskötést eszközölni.

Gyomaendrőd, 2014. február 12.

Nyíri-Szmolár Eszter sk.

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb
beszedése érdekében
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. januári ülésén döntött arról, hogy az
idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó, önálló megállapodás kerüljön megkötésre Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és a GYÜSZ-TE között, mely meghatározná a felek szerepét ezekben a feladatokban. A
megállapodás tervezetét a Képviselő-testület 2014. februári ülésére kellett előterjeszteni. Az együttműködési
megállapodás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára.

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

A Bizottság javasolja a tervezet szerinti együttműködési
megállapodás megkötését.

Döntési javaslat
"GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében az alábbi
együttműködési megállapodást kívánja megkötni a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel:
Együttműködési megállapodás
(Tervezet)
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma: 157255272-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) és a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Gyomaendrőd Bocskai út 58/1. sz.; statisztikai számjel:
18395136949952904; adószáma: 18395136-1-0421; képviseli Pájer Sándor elnök továbbiakban GYÜSZ-TE) között
az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Felek 2012-ben együttműködési megállapodást kötöttek, melyben kijelentették, hogy közös érdekük az
idegenforgalmi adóból származó bevételek növelése. A 2013-as évben az előző évekhez viszonyítva lényegében az
idegenforgalmi adóból származó bevételek nem változtak, s elmaradt a turizmusfejlesztéssel együtt járó bevétel
növekedés. A Felek kijelentik, hogy az idegenforgalmi adó ellenőrzés hatékonyságának javítása érdekében
együttműködnek.
Együttműködésükkel törekednek Gyomaendrőd szállásadó turizmusának kiszélesítésére, valamint a résztvevő
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szolgáltatások egységes teherviselésére, az idegenforgalmi adó fizetés jogkövetésére.
1.)
A Felek kijelentik, hogy a településen az idegenforgalmi adóbevétel növelése érdekében a Megállapodás
aláírásának napjától határozatlan ideig együttműködnek
2.)
Az Önkormányzat kijelenti, hogy minden tárgyév január 15-ig átadja a GYÜSZ-TE részére a tárgyévet megelőző
évből származó idegenforgalmi adóbevételről szóló kimutatást, részletezve a belterületről és külterületről zugonként
megbontva a bevallott vendégéjszakák számát.
A GYÜSZ-TE kijelenti, hogy az átadott adatokat ügydöntő választmányi ülésén kiértékeli és javaslatot dolgoz ki
tárgyév február 1-ig az Önkormányzat részére a tárgyévi idegenforgalmi adóbevétel elvárható mértékére. A Felek az
idegenforgalmi adóbevétel elvárható mértékét közösen kiértékelik minden tárgyév február 5-ig, erről emlékeztetőt
készítenek, az Önkormányzat az így meghatározott adóbevétel mértékét szerepelteti a tárgyévi költségvetési
rendeletében.
A Felek megállapodnak, hogy tárgyév augusztus 15-ig közösen áttekintik az idegenforgalmi adó bevételének
alakulását, amennyiben az elvárt adóbevétel időarányos teljesülésétől eltérést állapítanak meg, megvizsgálják az
okokat, és ennek függvényében javaslatokat dolgoznak ki.
3.)
A GYÜSZ-TE vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri turisztikai szempontból a fellelhető elektronikus hirdetési
felületeket és amennyiben idegenforgalmi adó fizetés elkerülésével kapcsolatos eseményt tapasztal, úgy ezzel
kapcsolatosan 15 napon belül javaslatot tesz az adóhatóságnak a hirdetett szálláshely területének ellenőrzésére.
4.)
Az Önkormányzat vállalja, hogy május 1-től augusztus 31-ig 2 fő idegenforgalmi adóellenőrt alkalmaz.
A Felek vállalják, hogy az adóellenőrök kioktatását, munkájuk hatékonyságának értékelését közösen havonként egy
alkalommal elvégzik, a megbízás megszűnését követően javaslatot tesznek a tárgyévet követő alkalmazás
feltételeire. A Felek megállapodnak, hogy az adóellenőrök érdekeltség növelő juttatásának mértékét, módszerét
közösen határozzák meg. A fix összegű bérezésre és az érdekeltség növelő juttatásra fordított költséggel
csökkenteni kell az adott év beszedett idegenforgalmi adó állami támogatással megnövelt összegét, mely maradék
összeg fogja képezni a GYÜSZ-TE támogatásával kapcsolatos elszámolás alapját.
5.)
A Megállapodást jogosult bármelyik fél írásban indoklás nélkül felmondani. A Felek a felmondási időt 15 napban
határozzák meg.
A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A Felek által nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., a helyi adókról szóló
30/2011.(XI.4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Felek a Megállapodást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2014. február….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület
Pájer Sándor
elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Enyedi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYÜSZ-TE előfinanszírozással kapcsolatos kérelme
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület tájékoztatta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületét arról, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott, 100 %-ban vissza nem térítendő pályázata pozitív elbírálásban
részesült.
A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik, a kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2014. május 31.
Az Egyesület a Képviselő-testület segítségét kéri, hogy pályázatuk sikeres lebonyolításához szíveskedjék biztosítani
a támogatás teljes összegét, azaz 2.987.605,- Ft-ot, előfinanszírozás céljából. Az előfinanszírozás kezdő napja
2014. április 15.
A támogatás összege várhatóan legkésőbb 2014. november 15-ig érkezik meg, így az Egyesület még a 2014-es
évben visszautalná az önkormányzat részére az előfinanszírozott támogatási összeget.
Az Egyesület kérelme, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatóságának határozata a mellékletben olvasható.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Bizottság Elnöki Munkacsoport is tárgyalta, és
annak elfogadását javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"GYÜSZ-TE előfinanszírozással kapcsolatos kérelmének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület kérelmének, és előfinanszírozás céljából biztosítja az Egyesület számára a pályázati
támogatás összegét, azaz 2.987.605,- forintot. Ezt az összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2014. évi
költségvetési rendeletébe építse be.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felé, hogy a 2014. július 19-én megrendezendő Békés Megyei bajnokságban szereplő III. Liget Fürdő Kupa
regionális úszóverseny tekintetében támogassák szakosztályukat.
Az úszóverseny a Magyar Úszó Szövetség ranglista versenye is lenne egyben, melynek feltételei többek között a
hátúszó kapaszkodó és a fordító panel. Ezek költségeihez kér az Egyesület önkormányzati támogatást, melyeknek
együttes bekerülési költsége a megkért árajánlatok alapján 612.779,- Ft. Az Egyesület elnöke tájékoztatásul közölte,
hogy a verseny további anyagi költségeit részben önerőből, részben pedig helyi vállalkozók támogatásából
biztosítanák. A részletes kérelem a tervezett rendezési költségekkel, árajánlatokkal, valamint fényképekkel együtt a
mellékletben megtalálható.
Az önkormányzati támogatásból finanszírozott hátúszó kapaszkodó és fordító panel mobilisek, a verseny
megrendezése után leszerelésre kerülnének, és az Egyesület tervei szerint a továbbiakban a Liget Fürdő tulajdonát
képeznék, ezért javasoljuk a kért összeget a Fürdő részére utalni, hiszen ezek az eszközök az egyetemes úszó
sport fejlődését szolgálják.
Telefonos egyeztetés során az Egyesület elnöke elmondta, hogy a Liget Fürdővel előzetes egyeztetések történtek a
helyszín biztosításának tekintetében, a további egyeztetések a verseny megrendezéséhez nyújtott támogatás
függvényei.
A napirendi pontot a Bizottság Elnöki Munkacsoport is tárgyalta 2014. február 12-i ülésén, ahol néhány kérdés
merült fel a rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan, a helyszín, az úszómedence paramétereinek
megfelelőségének tekintetében. Ezeket a kérdéseket feltettük a Magyar Úszó Szövetségnek, azonban válaszukat
még nem küldték meg, ezért javasoljuk a döntéshozatal elhalasztását a válaszadás függvényének tekintetében. A
Liget Fürdő, illetve a Békés Megyei Úszó Szövetség véleményét is megkértük, ezek az előterjesztés mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Úszó Szövetség válaszának függvényében
dönt a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelméről. A Magyar Úszó Szövetség válaszadását követően kerüljön
újratárgyalásra az Egyesület kérelme.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Mag Barbara!
A felvetett kérdéseidre az alábbi választ adom:
Valóban szóban történt egyeztetés az egyesülettel a versennyel kapcsolatban, de csak az
időpont kérdésében.
Sajnos nem a legszerencsésebb időpontot választották, hiszen főszezonban kell az
úszómedencét több órára a vendégek elől lezárni.
Az egyesület által igényelt forduló panel csak a medence egyik végéhez szükséges, mobilizált,
felszerelése akadályba nem ütközik. Verseny után leszerelésre kerül.
A hátúszó kapaszkodó szintén mobilizált, verseny után leszerelésre kerül.
A Liget Fürdő, mint a verseny névadója meglehetősen nagy kedvezménnyel támogatja a
verseny lebonyolítását. A nevezett versenyzők térítésmentesen, a kísérők 560.- Ft-os áron
lépnek be a fürdőbe.
Üdvözlettel: Vass Ignác
ügyvezető

Tisztelt Hölgyem!
A Békés Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban a megyénkben megrendezésre kerülő
versenyek vesznek részt, kettő, előre megbeszélt versenyszámmal.
Gyomaendrődön a Liget Fürdőben 50 m mell és 50 m hátúszás kerülne megrendezésre. A
verseny biztonságos megrendezése érdekében kértük a medence végén támfal felállítását.
A hátúszáshoz szükséges a hátúszó zászló és a rajthoz hátúszó kapaszkodó.
(Ezek egy uszodának kötelező kellékei.)
Az elektromos időmérőt a verseny tisztasága miatt kértük.
A medence hitelesítéséről nem tudok, de ez feltétele a MUSZ ranglista versenyeknek.
Versenysorozatunkban szeretnénk az Önök városát is bevonni, így az ott úszó sportolóknak is
jobb feltételeket biztosítani a felkészüléshez.
Segítségüket előre is köszönjük.

Lázár Olga
Békés Megyei Úszó Szövetség
Elnök

Szarvas János
Békéscsabai Előre Úszó Klub
vezetőedző

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épület használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete képviseletében Hencz Gyula elnök kérelmet nyújtott
be a T. Képviselő – testületnek. Az Egyesület „sportotthon” megvalósítása céljából használatba kívánja venni az
önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épületet.
Hencz Gyula a használatba kért ingatlant az egyszemélyes Secintel – Plus Kft.-vel üzemeltetné, melynek az
ügyvezetője. A társaság alapító okirata tevékenységi körei között szerepel a sport szabadidős képzés,
sportlétesítmény működtetése, sportegyesületi tevékenység, testedzési szolgáltatás, egyéb sporttevékenység stb.
Hencz Gyula kérelmét a Magyar Birkózó Szövetség támogatja, és kéri a T. Képviselő – testület hozzájárulását a
„Sportotthon” megvalósításához.

Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Jellege:
Bejegyzett jogok, terhek:

Jelenlegi funkció:
A helyiségek hasznos alapterülete:
Szintek száma:
Beépíthető padlástér:

Gyomaendrőd, Fő út 81/2.
6774
901 m2
Kivett
Elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll 2016.12.04-ig, Szakképzési Alap
javára
Használaton kívül, korábban iskolaként üzemelt
462 m2
2
247 m2

Az ingatlant Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete átsorolta a forgalomképes üzleti vagyon kategóriába.
Az ingatlan oktatási épületnek lett kialakítva és használva. Ebből fakadóan, a kisméretű telek valamint a szűk
parkolási lehetőségből fakadóan más funkcióban való hasznosítása korlátozott. Az ingatlan az elidegenítési és
terhelési tilalom nem értékesíthető.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg üresen áll javaslom a használatba adást a „Sportotthon „ kialakítása
céljára.
A használatba adást a más sportcélú használatba adásokhoz hasonlóan ( Köröskajak, Judó Klub ) használati díj
mentesen javaslom.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlan ingyenes használatba adásáról Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 13/A. § ( 1 ) bekezdése alapján hozhat döntést. A vagyonrendelet 13/A. § (
2 ) bekezdése szerint a használati szerződés az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell megkötni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyöntetűen támogatja a Fő út 81/2. szám alatti volt iskola
épület használatba adását "sportotthon" megvalósítása céljából a
határozati javaslat feltételei szerint.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság egyöntetűen támogatja a Fő út 81/2. szám alatti volt iskola
épület használatba adását "sportotthon" megvalósítása céljából a
határozati javaslat feltételei szerint.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 6774 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Fő út
81/2. szám alatti ingatlant a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, valamint a Magyar
Birkózó Szövetség kérelmének helyt adva ingyenes használatba adja a Hencz Gyula által képviselt egyszemélyes
Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak ( 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 3/1.)
sporttevékenység végzésére 2014. március 1. napjától határozatlan időre az alábbi szerződés alapján.
Használati szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószáma:
15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester mint,
használatba adó;
Másrészről Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 5500 Gyomaendrőd, Árpád
utca 3/1., Cg. 04-09-010447, adószám: 23105670 – 2 - 04), képviseli: Hencz Gyula ügyvezető, mint használó az
alábbi feltételek mellett:
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő az 1. pontban leírt ingatlanban a Magyar Birkózó Szövetség
támogatását bírva a birkózó sportág részére „Sportotthon” – t tudjon megvalósítani, ezzel gyarapítva Gyomaendrőd
város sportéletét, és ennek a tárgyi ingatlan feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek.
1.
A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba adja a 6774. hrsz-ú,
természetben a Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlanát a használónak.
2.

A használati szerződés határozatlan időre szól.

3.
A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és
értékét megóvni.
4.
Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem követelhet.
A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő tevékenységekre
használhatja az ingatlant: sportotthon megvalósítása az alábbi sportágakban.
4.1. Birkózás,
4.2. Gimnasztika,
4.3. Torna,
4.4. Akrobatika,
4.5. Erőfejlesztés,
4.6. Aerobik.
5.
A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát
másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át.
6.
A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az
ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat:
Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak: nincs.
Egyéb díjak
Saját használatból származó közüzemi díjak
Használatba vevő
Használatba adó
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Víz- csatornadíj
Elektromos ellátás díja
Szilárd hulladék szállítási díja
Gázszolgáltatás díja
Kéményseprő díj
Telefondíj
Egyéb Díjak

x
x
x
x
x
x

7.
A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a ingatlan feletti
rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
8.
A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási munkálatokat a
használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett. A munkálatok
elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik.
9.
A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve
minden évben a használatba adónak beszámolni.
10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek) állagának megóvása érdekében
megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon
állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni.
11. A szerződés megszűnik:
11.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
11.2. felmondással.
12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja,
ha
12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi
12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó
területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába
adott ingatlannal.
13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és
költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. ( V. 5. )
önkormányzati rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 2014. március hó ……-n

Használatba adó

Használó

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Megbízási díj módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. júliusában kötött megbízási szerződést, általános jogi tanácsadási feladatokra dr. Varga
Imre ügyvéddel. A megbízás keretében polgárjogi, munkajogi, közigazgatási jogi, illetve közbeszerzési tanácsadást
lát el. A megbízási szerződés megkötésétől a díj mértéke nem változott. A folyamatos jogszabályi változások, a
megnövekedett közbeszerzési eljárások (nem pályázati eljárásokhoz kötődő) száma alapján szükséges a megbízási
díj módosítása, mely jelenleg nettó 130.000 Ft. A megbeszélés eredményeként a nettó megbízási díj
nettó150.000Ft-ra módosulna, mely magában foglalja a gáz és villanyáram beszerzésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárásokat is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a megbízási díj módosításának jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megbízási díj
módosítás elfogadását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Döntési javaslat
"Megbízási díj módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Varga Imre ügyévéddel kötött megbízási
szerződésben meghatározott megbízási díjat nettó 150.000 Ft azaz Egyszázötvenezer Ft/hó -ra módosítja, 2014.
január 1-től.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Polgármester 2014 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Lévai Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az1994. évi
LXIV. törvény rendelkezik.
E törvény 5. § alapján: „A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14
munkanap pótszabadságra jogosult.”
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 102-107. §-t; mely paragrafusok a
gyermekek után járó pótszabadság megállapításáról, a szabadságolási terv készítéséről, a szabadság kivételéről,
kiadásáról rendelkeznek.
Várfi András polgármester szabadsága a következőként alakult megválasztása óta
Év
2010 okt.1-ig
2010 dec 31.ig
2011
2012
2013
2014 okt. 1-ig

Éves
szabadság
29
10
39
39
39
29

+
+
+
+
+
+

Előző
évről/ciklusról
áthoz
42
53
56
65
81
103

=
=
=
=
=
=

Össz:

Kivett

71
63
95
104
120
132

18
7
30
23
17
2

Maradt következő
évre(ciklusra)
áthúzódó
53
56
65
81
103
130

Fenti táblázatból kitűnik Várfi András polgármester 2013. évben 103 nap szabadságot nem tudott igénybe venni.
A Képviselő-testület 12/2013. (V.10.) KT rendelete, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 31. § (5) bekezdése „A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet
tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben
esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást,
ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a
polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával
kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg.”
A szabadság igénybevételének tényét és időtartamát a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásba kell
vezetni.
(6) „A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem adott
szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő évre átvitt
szabadság mértékét.”
2014 évben Várfi András polgármestert időarányosan 29 nap szabadság illet meg. Január hónapban 2 napot vett
igénybe, a fennmaradó 130 nap szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június

Tervezett napok/mettől meddig
6 - 7, 13-24,
3 - 21,
3-14, 24-28,
7-18, 23 – 30,
2-16,
2-20,

Napok száma
12
15
15
16
11
14
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Július
Augusztus
Szeptember
Összesen:

1-31,
4-15,
1-12, 22 -26,

23
9
15
130

A polgármesteri tisztség ellátása igen sokrétű, komoly feladatot jelent. A város gördülékeny működtetése igen sok
egyeztetést igényel úgy helyi szinten, mint vidéken. A feladatok ellátása nem korlátozódik a munkanapokra,
nemegyszer hétvégeken is helyt kell állni. A sok feladat ellátása mellett nem könnyű összeegyeztetni a
rendelkezésre álló szabadság maradéktalan kivételét.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja, a Tisztelt Képviselőtestületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Polgármester szabadságolási ütemtervét.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően javasolja elfogadásra a polgármester
szabadságolási ütemtervét.

Döntési javaslat
"A Polgármester 2014 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármester 2014 évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Összesen:

Tervezett napok/mettől meddig Napok száma
6 - 7, 13-24,
12
3 - 21,
15
3-14, 24-28,
15
7-18, 23 – 30,
16
2-16,
11
2-20,
14
1-31,
23
4-15,
9
1-12, 22 -26,
15
130

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Jakucs Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárások egyik legfontosabb szereplõi a választási bizottságok, a választópolgárok független kizárólag
a törvényeknek alárendelt szervei. Feladatuk a választási eredmények megállapítása a választások tisztaságának
törvényességének biztosítása a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének a
helyreállítása. A szavazókörökben, a választási eljárás legkisebb területi egységeiben szavazatszámláló bizottságok
mûködnek.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdése (továbbiakban Ve.) alapján a
szavazatszámláló bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselõ-testülete az
országgyûlési képviselõ választás kitûzését követõen, legkésõbb a szavazás napját megelõzõ huszadik napon
választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetõje tesz javaslatot. A választási bizottságok választott és
megbízott tagokból állnak. A választott tagok megbízatása egy választási ciklusra szól, míg a megbízott tagok
megbízatása egy választási eseményre. A szavazatszámláló bizottságnak, mint választási bizottságnak csak a
településen lakcímmel rendelkezõ a központi névjegyzékben szereplõ választópolgár lehet tagja.
A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja a Ve. 18.§ -a alapján:
köztársasági elnök, háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet
állító jelölõ szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott
kivételével, állami vezetõ.
A helyi választási bizottságok az elmúlt választások során feladataikat eredményesen látták el, maradéktalanul
biztosították a választás törvényes rendjét. Munkájuknak köszönhetõen jogorvoslati eljárást az arra jogosultak nem
kezdeményezték, mind a jelöltek, a jelölõ szervezetek és a megválasztott képviselõk tisztelettel köszönték meg
munkájukat. Mindezek alapján elsõsorban azokat a személyeket kerestük meg akik korábban is tagjai voltak a
szavazatszámláló bizottságnak, és csak ott teszek javaslatot új személy bevonására ahol a korábbi tagok valamilyen
oknál fogva nem vállalták a feladatot. A döntési javaslatban kiemelt dõlt betûvel jelöltük, akik korábban nem voltak
tagjai a bizottságnak. Minden jelölt vállalta a feladatot a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelnek
és a szükséges összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtették. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
javaslathoz módosító indítvány nem nyújtható be, megválasztásukról egy szavazással dönt a Képviselõ-testület. A
bizottságba a választókerületbe jelöltet állító illetve listát állító jelölõ szervezet, valamint a független jelölt két-két
tagot bízhat meg. A településen az önkormányzati választásokkal egyidõben nemzetiségi önkormányzati
választásokra is sor kerül, így szükséges a nemzetiségi szavazókörbe is szavazatszámláló bizottságot választani.
Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a javasolt személyeket a szavazatszámláló bizottság tagjává
szíveskedjen megválasztani.

Döntési javaslat
"Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a javasolt személyek által megtett nyilatkozataira az
alábbi személyeket megválasztja szavazatszámláló bizottság tagjává, illetve póttagjává:
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1. sz. Szavazókör Kis Bálint Ált. Isk. alsótagozat Hõsök út 45. sz

Pál Jánosné
Hornokné Lapatinszki Gizella
F. Nagy Lajosné
Dobó Sándor
Mészárosné Szeretõ Judit

tag
tag
tag
póttag
póttag

Móricz Zs. u. 1
Kölcsey F. u. 17/2.
Munkácsy u. 14.
Hársfa u. 21.
Csokonai Vitéz M.u. 7.

2. sz. Szavazókör Kner Imre Gimnázium Hõsök út 43. sz.

Dr. Csoma Antalné
Ágostonné Joó Erzsébet
Szilágyi Sándorné
Nagy László Károlyné

Tag
Tag
Tag
Póttag

Áchim u. 3/1/4.
Kõrösi Cs. S.u. 12.
Hantoskerti u. 3.
Kõrösi Cs. S. u. 9.

Pap Gáborné

Póttag

Szabó D. u. 12.

3. sz. Szavazókör Kis Bálint Ált. Isk. felsõtagozat Fõ út 181. sz
Magyar Béláné
Ágostonné Gácsi Mária
Szakáts Istvánné

Tag
Tag
Tag

Árpád u. 9.
Tompa M. u. 24.
Zrínyi M.u. 1/3.

Gál Ferencné

Póttag

Árpád u. 44/1.

Rávainé Farkas Éva

Póttag

Luther u. 15.

4. sz. Szavazókör Református Szeretetotthon Fõ út 169-171. sz
Orbán Józsefné
Kovács Józsefné
Árvai Imréné
Dobai Jánosné

Tag
Tag
Tag
Póttag

Bocskai u. 29/1.
Pásztor J. u. 14.
Attila u. 1.
Attila u. 2/1

Árvainé Lakatos Éva

Póttag

Luther u.

5. sz. Szavazókör Katona J. Mûvelõdési Ház Kossuth L. út 9. sz.
Veres Antalné
Gyalog Irén

Tag
Tag

Hunyadi u. 1.
Vásártéri ltp. 34/c

Traurig Edit
Látkóczki Éva

Tag
Póttag

Vásártéri ltp. 15.
Vásártéri ltp. 34/B

Nagy Lászlóné

Póttag

Vásártéri ltp. 33/B/2.

Kiss Károlyné
Fülöpné Megyeri Angéla
Farkasné Szász Katalin
Harmati Imréné

tag
tag
tag
póttag

Nagy S. u. 5.
Vásártéri ltp. 20/B
Vásártéri ltp. 33/A/2.
Eötvös u. 15.

Mészáros Nikoletta

póttag

Vásártéri ltp. 30/a/3/9.

6. sz. Szavazókör Óvoda Vásártéri ltp.

7. sz. Szavazókör Alapfokú Mûvészetoktatási Intézet Kisréti út 27.
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Kulik Györgyné
Binges Istvánné
Sebestyén Béláné
Kocsisné Takács Gabriella

Tag
Tag
Tag
Póttag

Budai N. A. u. 10.
Vörösmarty u. 23/1.
Budai N. A. u. 12.
Hámán K. u. 5.

Oltyán Lajosné

Póttag

Gárdonyi u. 12.

8. sz. Szavazókör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bánomkerti út 1.
Vincze Ernõné
Gubuznai Albertné
Balogh Magdolna

Tag
Tag
Tag

Bajcsy Zs. u. 131.
Tanya VI. kr. 540/E.
Széchenyi u. 19.

Cserenyecz Lászlóné

Póttag

Kálvin J.u. 46.

Vizsnyai Róza

Póttag

Rózsa F. u. 14.

9. sz. Szavazókör Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
Vaszkó Lászlóné
Kulcsár Mihályné
Gál Józsefné
Jenei István

Tag
Tag
Tag
Póttag

Kálmán Farkas u. 34/1.
Kálmán Farkas u. 12.
Géza fejedelem u. 10/3.
Kálmán Farkas u. 21.

Vaszkó Piroska

Póttag

Fõ út 89.

10. sz. Szavazókör Városi Könyvtár Selyem út 124. sz.
Kissné Dávid Ágnes
Tokainé Timár Csilla
Foglár Mihályné
Benéné Rojik Gabriella

Tag
Tag
Tag
Póttag

Magtárlaposi u. 2.
Magtárlaposi u. 37.
Október 6. ltp. 2/9.
Újkert sor 5/3.

Ádám Tünde

Póttag

Géza fejedelem u. 8.

11. sz. Szavazókör: Óvoda Selyem út 101. sz.
Giricz Ilona
Porubcsánszki Sándor
Hunyáné Szántó Éva
Héja Sándorné

Tag
Tag
Tag
Póttag

Sugár u. 59/1.
Selyem u. 70.
Bartók B.u. 8.
Polányi u. 51/1.

Himer Julia

Póttag

Sugár u. 57.

12. sz. Szavazókör Óvoda Szabadság út 6. sz.
Uhrin Katalin
Fekécs Györgyné
Bukva Lajosné
Lénárt Lászlóné
Gondáné Cserenyecz Andrea

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Toronyi u. 29.
Babits u. 18.
Sugár u. 80.
Zöldfa u. 7.
Juhász Gy. u. 10.

13. sz. Szavazókör: Általános Iskolai Kollégium Fõ út 42. sz.
Szabó Tibor
Csaba Jánosné
Varjúné Ambrózi Jozefa
Oszlács Csabáné

Tag
Tag
Tag
Póttag

Könyves K. u. 13.
Mikes K.u. 22.
Micsurin u. 6/1.
Micsurin u. 8.
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Csillagné Kardos Erzsébet

Póttag

Dobi u. 10.

14. sz. Szavazókör: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Népliget út 2. sz.
Rojik Zoltánné
Toldi Gáborné
Csuvárné Gyebnár Gabriella
Stranszki Mihályné
Bertáné Vaszkó Szilvia

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Dobi u. 2/1.
Mikes K. u. 36.
Hidfõ u. 5.
Kántorkert sor. 4.
Mikes K.u. 4.

15. sz. Szavazókör: Idõsek Klubja Mester út 19.
Herda Boldizsár
Bíró Zsigmondné
Geszti József
Lecskó Hajnalka
Adamik Mihályné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Mester u. 7.
Simai u. 13.
Tóth Á. U. 1.
Varjasi u. 5.
Simai u. 11.

16. sz. Szavazókör: Népház-Közösségi Ház Blaha út 21. sz.
Timárné Hanyecz Klára
Balázs Lászlóné
Szépvölgyi Péterné
Püski Éva

Tag
Tag
Tag
Póttag

Korányi F. u.
Temetõ u. 1.
Décsi u. 2.
Blaha L.u. 15.

Takácsné Rojik Gizella

Póttag

Akác u. 12.

17. sz. Szavazókör: Rózsahegyi Ház Kondorosi út 1. sz.
Földi György
Tag
Iványi Istvánné
Tag

Szõlöskert u. 16.
Tanya III. 217.

Molnár Borbála
Szilágyiné Ábrahám Margit

Tag
Póttag

Décsi u. 15.
Szõlöskert u. 4.

Kiss Lajos

Póttag

Kondorosi u. 10.

Mikóné Janiga Angéla
Kiss Edit
Véha Emese
Mucsi Lajosné

Tag
tag
Tag
tag

Szabadság út 33.
Mátyás király u. 44.
Magtárlaposi u. 4.
Tompa M. u. 28/1.

Miklavicz Margit

Tag

Arany J. u. 28.

NEMZETISÉGI SZAVAZÓKÖR

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 12.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Rövid előterjesztés formájában szeretnénk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet a Belvíz III. tárgyú
beruházásunkban az elmúlt időszakban bekövetkezett fejleményekről.
Kivitelezés előrehaladása:
A 2013. október végén megkezdett Fűzfás-zugi holtág hidromechanizációs kotrása 2014. január utolsó hetében
befejeződött. Megkezdődött az úszókotró lebontása, és áttelepítése a Csókási holtág első kazettájába.
Műszaki tartalom változások:
Csókási holtág:
A projekt kivitelezése során egy kedvezőbb és gyorsabb műszaki technológia alkalmazására nyílt lehetőség a
Csókási holtág meder kotrása tekintetében.
Az új technológia alapján, „hagyományos” lánctalpas kotrógépek a holtág széléről és egy úszó hosszúgémes kotró
közepén haladva a holtágmedret kikotorják, és a kitermelt anyagot partrendezésre használják fel.
A megváltoztatott műszaki tartalommal az eredeti vízmélységek változatlanul kialakításra kerülnek, továbbá
kialakításra kerül egy úgynevezett parti sáv, mely a mostaninál rendezettebb, esztétikusabb és kezelhetőbb vízpartot
eredményez. A kitermelt anyag kizárólag a holtág területén, és a korábban megkötött mederhasználati
megállapodásban rögzített magánterületeken kerül elhelyezésre.
A műszaki tartalom változással kapcsolatban 2014. február 6-án lakossági tájékoztató került megrendezésre ahol
Polgármester Úr és a kivitelező tájékoztatta a holtággal szomszédos ingatlanok tulajdonosait az új kivitelezési
technológiáról.
Hantoskerti holtág:
A kivitelező jelezte az Önkormányzat számára, hogy a holtág Hantoskerti utcai gyalogoshídtól a szivattyútelepig tartó
szelvényeiből a kitermelt iszap nem szivattyúzható el a pocos kertben található zagytározó térbe.
Alternatív megoldásként került felvetésre a PV bázis és a Hármas Körös védtöltése között található részben
önkormányzati tulajdonú szántó terület. Előzetes egyeztetést kezdeményeztünk az ingatlan tulajdonosaival, az
egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak.
Koordinációk és határidők:
2014. január 16-án megbeszélés történt, melynek fő témája a már említett műszaki tartalom változások, a kivitelezés
menete és a határidők tartása volt.
A megbeszélésen részt vett a kivitelező, műszaki ellenőr és a projekt menedzser is. Kérdésünkre elhangzott, hogy
igény szerint a március végi végteljesítési határidő a szükséges műszaki tartalom változtatások és a pótmunkák
miatt kitolható.
Pótmunka:
A 2013. szeptemberében benyújtott pótmunka igény az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, tehát
Gyomaendrődre jutó beruházási költség 50 millió forinttal megnövekedett.
A pótmunkák kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kidolgozása folyamatban van.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Belvíz III.
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Mezőgazdasági Bizottság

beruházásról szóló beszámoló elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Belvíz III.
beruházásról szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz III. beruházásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2013. évi Jubileumi Testvérvárosi Találkozóról
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013-as évben Gyomaendrőd és a romániai Nagyenyed település között 20, míg Gyomaendrőd és a németországi
Schöneck település között 10 éves lett a testvérvárosi kapcsolat. Ennek megünneplésére Gyomaendrőd Város
többnapos rendezvénysorozatot szervezett 2013. szeptember 6. és 9. között.
A két testvértelepülésről szeptember 6-án érkeztek meg a delegáció tagjai. A rendezvénysorozat másnap a Liget
Fürdőben vette kezdetét, az ott megrendezett Családi Nap keretein belül. Délelőtt a testvérvárosok polgármesterei a
települések közötti kapcsolat emlékére egy-egy fát ültettek az Október 6. lakótelepen lévő díszfasorba, majd a
vendégek közös hajókiránduláson vettek részt. Délután sor került a testvérvárosi szerződések hivatalos
megerősítésére, majd a román néptáncegyüttes programját, illetve a testvérvárosok közötti kapcsolatot bemutató
montázsfilmeket tekinthették meg az érdeklődők. Vasárnap, a rendezvénysorozat második napján az önkormányzati
hivatal udvarán megrendezett Tűzoltó Napon vehettek részt a delegáció tagjai, ahol színes programokkal várták a
vendégeket.
A rendezvény lebonyolításának költségeit az alábbi táblázat foglalja össze. A számlák másolatait az előterjesztés
mellékletében megtekinthetik.
Megnevezés
Számlaszám
szállásdíj (Rubin Panzió)
SZ1SA078293
szállásdíj (Bethlen Kollégium)
GE2013/00002
terembérlet
(Bethlen
Kollégium
gépjármű GE2013/00003
használata, sofőr)
étkeztetés (TSZGK)
v13106005169
étkeztetés (TSZGK)
v13106005405
étkeztetés (Bowling Treff Étterem)
UK1SA287354
díszfaültetés, 2db emléktábla
a2013/002241
sétahajózás
AM8SA343669
virág, asztaldísz
YK2SA225350
gravírozott dísztáblák, tollak
UK1SA406864
torta
CO8EB689657
üdítők, italok
F3/B25474
Márió koncert (Gyomaendrőd Város Tűzoltó UK1SA6239329
Egyesülettel megállapodás)
parkolási díj (Ferihegy repülőtér)
688008091/20

Számla összege
331.580,- Ft
150.450,- Ft
160.000,- Ft
39.706,- Ft
22.734,- Ft
648.609,- Ft
88.443,- Ft
60.000,- Ft
8.299,- Ft
70.000,- Ft
21.400,- Ft
78.927,- Ft
170.000,- Ft
3.000,- Ft
Összesen: 1.853.148,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
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számára.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"2013. évi Jubileumi Testvérvárosi Találkozó beszámolójának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. szeptember 6. és 9. napja között
megrendezésre került, Jubileumi Testvérvárosi Találkozóval kapcsolatos beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2013. évi Szaloncukor Kupáról
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. december 7-én, tizenhatodik alkalommal ismét megrendezésre került a Szaloncukor Kupa a Varga Lajos
Sportcsarnokban. A labdarúgó tornán 5 csapat vett részt, akik körmérkőzést vívtak egymással. A rendezvényen
képviselte magát a lengyelországi Pilzno, a romániai Nagyenyed és Bihardiószeg, illetve Lajosmizse, valamint
Gyomaendrőd ifjúsági futball csapata is.
A barátságos mérkőzések után a teljesítmények összesítése az alábbi eredményeket adta:
1. Lajosmizse
2. Bihardiószeg
3. Gyomaendrőd
4. Nagyenyed
5. Pilzno
Egyéni kategóriákban díjazott játékosok:
- Legjobb mezőnyjátékos: Sipos Márk (Lajosmizse)
- Legjobb kapus: Kurilla Viktor (Gyomaendrőd)
- Gólkirály: Vadkerti Nándor (Bihardiószeg)
- Legfiatalabb játékos: Robert Urban (Pilzno)
A rendezvény lebonyolításának költségeit az alábbi táblázat foglalja össze. A számlák másolatait az előterjesztés
mellékletében megtekinthetik.
Megnevezés
vendégek szállásdíja
vendégek étkeztetése
serlegek, kupák
szaloncukor
üdítők, italok

Számlaszám
GE2013/0050
V13106007257
UK1EA611073
00082/002861
F3/B3271 8

Számla összege
205.496,- Ft
123.947,- Ft
24.940,- Ft
22.470,- Ft
14.074,- Ft
Összesen: 390.927,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

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

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.
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Döntési javaslat
"A 2013. évi Szaloncukor Kupa beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. december 7-én megrendezésre
került, XVI. Szaloncukor Kupával kapcsolatos beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

96

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány elszámolása a 2013. évi Rendezvény
Alap támogatásról
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Értékek megmentése a jövőnek” Alapítvány (5500 Gyomaendrőd, Kálvin János út 34/1., képviseli: Kardos
Ferenc) a 17. Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezéséhez REN-007-13 pályázati azonosító számon 400.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2013. évi Rendezvény Alapból a 148/2013. (IV. 17.) Gye. Kt.
határozattal.
A rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult. A támogatott benyújtotta a pályázathoz
tartozó elszámolást, melyet elfogadásra csatoltan beterjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

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

Döntési javaslat
"Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány elszámolásának jóváhagyása a 2013. évi Rendezvény Alap
támogatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Értékek megmentése a jövőnek” Alapítvány (5500
Gyomaendrőd, Kálvin János út 34/1., képviseli: Kardos Ferenc) a 17. Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezéséhez
REN-007-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 400.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elszámolása a 2013.
évi Rendezvény Alap támogatásról
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80., képviseli: Szécsi Zsolt) a
Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna megrendezéséhez REN-009-13 pályázati azonosító számon 100.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2013. évi Rendezvény Alapból a 287/2013. (V. 30.) Gye. Kt.
határozattal.
A rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult. A támogatott benyújtotta a pályázathoz
tartozó elszámolást, melyet elfogadásra csatoltan beterjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elszámolásának elfogadása a 2013. évi Rendezvény
Alap támogatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80., képviseli: Szécsi Zsolt) a Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna
megrendezéséhez REN-009-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 100.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Televíziós közvetítés 2013. évi költségeinek bemutatása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. januári ülésén Poharelec László
képviselő úr részéről elhangzott kérésnek megfelelően bemutatjuk, hogy önkormányzatunk 2013. évben mennyit
fordított testületi és bizottsági ülések, valamint egyéb városi és önkormányzati rendezvények közvetítésére.
2013. évben az Ezüstszarvas Kft. két alkalommal nyújtott be önkormányzatunk felé a fent említett jogcímen számlát,
első alkalommal a 2013.-as év első negyedéve vonatkozásában, majd év végén a 2013. év áprilisától decemberéig
terjedő időszak képezte a számla alapját.
Az első számla (sorszáma: 007337/13), mely a vizsgált év első negyedévének közvetítéseit foglalja magába bruttó
526.288 Ft-ról szólt, mely számlából bruttó 241.935 Ft merült fel a testületi és bizottsági ülésekhez kapcsolódóan, a
fennmaradó 284.353 Ft pedig egyéb önkormányzati és városi rendezvény közvetítését szolgálta.
A második számla (sorszáma: 009715/13) bruttó összege 1.660.398 Ft volt, mely költségből bruttó 755.142 Ft
összegben jelentkezett a testületi és bizottsági ülések közvetítése és 905.256 Ft összegben az egyéb rendezvények
közvetítése.
Összességében önkormányzatunk 2013-ban az ülések és egyéb rendezvények közvetítésére bruttó 2.186.686 Ft-ot
fordított.
Az előterjesztés mellékletét képezi a szolgáltató által kibocsájtott két számla és a számlákat alátámasztó részletes
kimutatás.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a tájékoztatót elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évben a testületi, bizottsági ülések,
valamint városi rendezvények közvetítésére fordított költségek bemutatásáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Dr Card egészségkártya bevezetése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
DR. CARD Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DR. CARD Kft.) képviseleletében Hergyán
Tibor kereste meg Önkormányzatunkat az egészségkártya Gyomaendrődön történő bevezetésének ajánlatával.
A Dr. Card Egészségkártya program a sürgősségi betegellátásnál jelent komoly segítséget az ellátó személyzetnek,
akár a beteg életét is megmentheti.
A papíralapú, szétnyitható bankkártya nagyságú kártya (az átadás időpontjában adatot nem tartalmaz), amelynek
fedőlapja a Dr.Card logót, valamint a megrendelő által igényelt képet, logót, címert és a kártya azonosító számát
tartalmazza. A hátlapján a tulajdonosa legfontosabb egészségügyi és személyes adatait, valamint baleset, rosszullét
esetén értesítendők elérhetőségeit lehet rögzíteni, (javasolt) egészségügyi szakember közreműködésével. A kártya
a mellékletben látható.
Az egészségkártya tartalmát az Országos Mentőszolgálat szakemberei állították össze.
Valamennyi kártya egyedi kóddal ellátott, és a www.drcard.hu weblapon a tulajdonos rögzíteni tudja a kártya adatait,
amely az Országos Mentőszolgálat adatbázisába kerül, így balesetnél, rosszullétnél a Mentőszolgálat összes
gépkocsijában dolgozók elérhetik a sérült legfontosabb adatait, akár nála van a kártya, akár nincs.
Az Önkormányzati Egészségkártya célja, hogy a városvezetés és a helyi vállalatok támogatásával az egész
lakosság egészségkártyával történő ellátása megvalósuljon annak érdekében, hogy a sürgősségi ellátás terén
fejlődést lehessen elérni, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelésére is pozitív hatást gyakoroljon.
A kártyának egyszeri díja van: 300 Ft + 27% Áfa = 381 Ft.
A cég a programját kiegészítette egy új lehetőséggel: minden 10 000 kártya átadása után egy életmentő defibrillátor
készülék kihelyezését vállalja.
A kártya életmentő funkciója mellé egy folyamatosan bővülő országos kedvezményhálózat is kapcsolódik a
szolgáltatásokhoz, ugyanis hazai vállalkozások nagy számban biztosítanak kedvezményt a kártyával
rendelkezőknek termékeikből, szolgáltatásaikból. (patikák, egészségügyi szolgáltatók, taxi társaságok)
Az eddigi tapasztalatok szerint a kártyákat az Önkormányzatok egy adott korosztály részére – óvodások, általános
iskolások, középiskolások, 65 év feletti lakosok stb. – vásárolták meg, és sajtótájékoztató után a helyi egészségügyi
dolgozók (védőnők, háziorvosok), illetve pedagógusok segítségével osztották szét.
Gyomaendrődön kezdetben a 65 év felettiek és az újszülöttek részére javasoljuk bevezetni a kártyát, ez a lakosság
kb. 20%-a. Számszerűsítve:
65 év feletti lakosság
2014. évben újszülöttek
Összesen:

2716 fő
84 fő
2800 fő

1.034.796.-Ft
32.004.-Ft
1.066.800.-Ft

Amennyiben az Önkormányzat dönt a vásárlásról, a DR. CARD Kft. szerződés keretében vállalja, hogy minden
háttéranyagot az Önkormányzat rendelkezésére bocsát, a lakosság tájékoztatása érdekében sajtótájékoztatót
szervez, illetve a további egészségkártyák finanszírozását a helyi érdekeltségű vállalatok segítségével szeretnék
biztosítani.
Az egyedi egészségkártya elkészítése során Gyomaendrőd Város polgármestere a város címer és
zászlóhasználatáról szóló 24/1991. (XII.23.) KT rendelete alapján engedélyezi Gyomaendrőd címerének
használatát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni szíveskedjen.

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően javasolja, hogy városunk csatlakozzon a Dr Card
egészségkártya programhoz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az előterjesztésben foglaltak
szerint javasolja, hogy városunk csatlakozzon a Dr Card egészségkártya
programhoz.

Döntési javaslat
"Dr Card egészségkártya bevezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete csatlakozik a Dr Card egészségkártya programhoz, a
2800 db egészségkártya bevezetéséhez szükséges forrás biztosítása céljából utasítja a polgármestert, hogy a 2014.
évi költségvetési rendelet-tervezet készítésénél 1.066.800.-Ft-ot vegye figyelembe. Továbbá felkéri a polgármestert,
hogy Gyomaendrőd város lakosságának egészségkártyával történő ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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Dr. Card egészségkártya fedőlap:

Logózás
Szín: 6+0
Nyomás
technológia:
ofszet
Papír:
matt

250

5,5 cm
gr

8,5 cm
Dr. Card egészségkártya hátlap

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

„A legszebb konyhakertek”
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Térségi Programok Osztály felhívást tett közzé, melyben
kérték a települések önkormányzatait, hogy csatlakozzanak a Karcag Város által életre hívott programból kialakult „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez.
A programhoz való csatlakozás egy szándéknyilatkozat és egy együttműködési megállapodás aláírásával
megtörténik.
A program során a csatlakozott települések helyi szinten lefolytatják a kategóriánkénti versenyt és a verseny
legeredményesebb nevezőit benevezhetik az országos megmérettetésbe.
A versenyben résztvevő kerttulajdonosok oklevélben részesülnek, azonban településtől függően tárgyi vagy pénzbeli
jutalomban is részesíthetők.
A rangsort egy minimum 3 fős zsűri állítja fel.
A program felhívása a csatolt mellékletben megtalálható.
Amennyiben a T. Képviselő-testület úgy dönt, hogy településünk csatlakozzon a programhoz úgy a zsűri tagjainak
kijelöléséről is gondoskodni szükséges.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje országos
kezdeményezéshez. Hatalmazza fel Várfi András polgármestert a
szándéknyilatkozat és az együttműködési megállapodás aláírására.
Továbbá javasolja, hogy a program végrehajtásban résztvevő zsűrinek a Dr.
Tóth Elek Kertbarát Kör kerüljön felkérésre.

Döntési javaslat
"Csatlakozás a Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete csatlakozik a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertje országos kezdeményezéshez. Felhatalmazza Várfi András polgármestert a szándéknyilatkozat és az
együttműködési megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a program végrehajtásban résztvevő zsűrinek felkéri a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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PROGRAM FELHÍVÁS!
Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertje programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra
hívja fel Magyarország minden településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit!
A program indokoltsága
Hazánkban még sokan emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte
bármilyen zöldség megtermett a ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un.
konyhakert kapott helyett.
A vidék ezen arculata azonban az évek során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt
sugallta a média, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a
vegyszer, a műtrágya, sokkal olcsóbban meg lehet kapni a terményt a nagy üzletekben,
bajlódni sem kell vele, és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de az eredete sokszor
bizonytalan, és a minősége sem olyan, mint amit otthon magunknak megtermelünk.
Sajnos gyakori, hogy még a legkisebb, pár utcából álló falvakban is a kerteket füvesítik és a
lakók csak virágokat gondoznak, füvet vágnak.
Ezen a tendencián változtat a program, hiszen bárki képes lehet az önellátásra, egy kis
munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni a családi asztalra.
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos
program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében, szakmai
előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív résztvevőket,
valamint díjazva a legszebb kertek művelőit.
Program célja









Megváltoztatni a lakosság elmúlt évtizedekben kialakult szokását, miszerint lakóházuk
udvarán, kertjeikben kizárólag füvet nyírnak, virágos díszkertet gondoznak, 
szemléletváltás
Visszaadni a vidék régi arculatát
Ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és
családjaik számára a konyhakerti zöldségeket szemlélet átadás
Fejleszteni ezzel az öngondoskodást, önellátást,
Feléleszteni a szinte feledésbe merült hagyományos népi kertkultúrát  értékátadás
Generációk közötti hidakat építeni
Erősíteni az összefogást, egymás megsegítését, közösségfejlesztés
Hasznos szabadidő eltöltés megtanítása- aktív nyugdíjas, időskor biztosítása

„A legszebb konyhakertek” helyi, település szintű programban való részvétel feltételei




az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel,
udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Kategóriák
 Balkon
 Mini
 Normál
 Közösségi

- erkélyen kialakított
- 50 m2-ig
- 50 m2 felett
- szervezetek, csoportok





Zártkert 1. - Zöldséges
Zártkert 2. - Gyümölcsös
Zártkert 3. - Vegyes








Gyommentes, gondozott kert
Technológiák
Komposztálás
Madárbarát kert
Másod / harmadvetés
Minőségi növények

Elvárások – bírálati szempontok







Minimum 5 féle növény/gyümölcs
Balkonon 5 edény - 3 féle növény
Rendezett környezet
Öko-módszerek alkalmazása
Permetezésnél– Permetezési napló
Öntözés esetén – csapadékgyűjtés

Csatlakozási lehetőség az országos programhoz
o Szándéknyilatkozat letöltése a www.karcag.hu vagy www.biokontroll.hu oldalakról,
o Megküldése Kovács Szilvia nevére a Karcagi Polgármesteri Hivatalba 5300 Karcag,
Kossuth tér 1. címre
Ezt követően Együttműködési Megállapodást kötünk az érintett Önkormányzattal vagy
Szervezettel/Egyesülettel, ami alapján szabadon használhatják a teljes Programcsomagot,
amit az ötletgazda által biztosít és küld meg számukra. Így tudjuk a programot koordinálni, az
érintett települést a program országos vérkeringésébe bevonni.
„A legszebb konyhakertek” helyi versenyt minden település maga folytatja le. A helyi
eredmények alapján a települések zsűrije jelölhet kertművelőket az országos megmérettetésre,
a Magyarország legszebb konyhakertje díjra.
Az országos zsűri döntése alapján a díjak átadására minden évben egy jeles rendezvényen
kerül sor.
Az országos díj: gránit alapon elhelyezett, bronzból készült kisplasztika - Györfi Sándor
karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész alkotása
Kovács Szilvia – Karcag város alpolgármestere
ötletgazda, országos programkoordinátor
Telefon: +36-30/9854-106
E-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com
Várjuk csatlakozási szándékuk mihamarabbi jelzését!
Határidő: 2014. február 28.
A program a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt országos projektjei közé tartozik, élvezi
Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Úr teljes körű támogatását.
LEGYEN ZÖLDSÉGES KERT MAGYAORSZÁG MINDEN BALKONJÁN,
UDVARÁN, ÉS KERTJÉBEN!

35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ülés program jóváhagyás
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(V.10.) Önkormányzati
rendelet 9.§-ban foglaltak alapján a 2013. decemberi ülésen a testület a polgármester előterjesztése alapján
meghatározta a 2014. év rendes üléseinek tervezett időpontjait. Januárban véleményezésre, megküldésre került az
egyes ülésekre tervezett napirendi pontokat, az előkészítésben érintett bizottságokat, és hivatali felelősöket
tartalmazó tervezet. A rendelkezésre álló idő alatt új javaslat nem került benyújtásra, így kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a tervezet elfogadására, azzal, hogy a második félévi ülések napirendi pontjait a Testület a júniusi ülésén
határozza meg, így az első félévben az önkormányzat működési körülményeit érintő változások hatásai az
ülésprogram tervezetébe beépíthető.
Döntési javaslat
"Ülés program jóváhagyás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet 9.§-ában
foglaltakra figyelemmel a Képviselő-testület 2014. első félév ülésprogramjának napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAMJA
2014. első félévére
2014. január 30.
- Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti önkormányzati bérlakások kezelésbe adása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz VIII. ütemhez tartozó pótmunkáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Az Alföldvíz Zrt. 2014 évi rekonstrukciós terve
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
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- Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013.december 19-ei módosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaendrőd-Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon
Hivatali felelős:
1.) Vass Ignác ügyvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Tájékoztató a 2013. évi adóbevételekről
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adóhatékonyabb beszedése érdekében
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- GYÜSZ-TE elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás felhasználásának elszámolása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042
sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói jogának gyakorlásáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény vizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Mraucsik Lajosné osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Gyomaendrődi FC kérelme
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Bérlő kijelölésről döntés
Hivatali felelős:
1.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- 2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Február 27.
-2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló bizottság:
- Valamennyi bizottság
- A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
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3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági,) támogatásban részesült szervezetek
beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2014. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Lévai Éva köztisztviselő
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 20/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2014 évi
rendezvények támogatásáról
Felelős:
1.) Várfi András polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- GYÜSZTE, mint TDM szervezettel együttműködési megállapodás megkötése idegenforgalmi adó beszedési
feladatok hatékonyságának javítására
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a 2014es költségvetési évre
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- IKSZT 2014. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-A Közművelődési - Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2014. évi közművelődési programtervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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- Belvíz III. ütem beruházásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Hulladék gyűjtés díj kompenzációs pályázat benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék
gyűjtéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő, választási iroda tagja
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Betöltetlen háziorvosi körzet ellátása érdekében megtett intézkedésről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2014-ben pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározás, gazdasági program
felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1.) Valamennyi bizottság
- Nagylaposon élelmiszer bolt üzemeltetéséről döntés
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Hunya Péter közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Köznevelési megállapodás megkötése óvoda fenntartókkal
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Központi orvosi ügyelet működésének áttekintése (szerződés felülvizsgálata, finanszírozás áttekintése)
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár beszámolója a 2013-as évről, 2014. évi munkaterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
2.) Mag Barbara osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Március 27.
- Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2013. évi közbeszerzési tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
-Utasítás keretében ellátásra kerülő zöldterület gazdálkodás 2014. évi tervének elfogadása, beszámoló a
2013 évi utasítás végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtására 2014-ben betervezett feladatok elfogadása,
műtárgyak helyszíni szemléje 2013 évben elvégzett feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető, Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A sportcsarnok üzemeltetésére adott utasítás teljesítése céljából 2014-ben elvégzendő feladatokról
tájékoztatás, és a 2013-as évben elvégzett feladatokról beszámolás
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről. 2014-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése,
benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter projekt koordinátor
2.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-2014.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető Pardi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- 2014. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Települési értéktár bizottság munkájáról beszámoló
Hivatali felelős:
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1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Projekt menedzser
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
2.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Külterület belvíz elvezető Vízügyi Igazgatóság részére történő esetleges átadásáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója a 2013-as költségvetési évben végzett feladatellátásról
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Április 24.
- Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2014. évi üzleti terv elfogadása, prémium feltételek
elfogadása
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Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2014. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2014. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, hulladéklerakóval kapcsolatos peres ügyekről tájékoztatás
adása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló
beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Felelős:
1.) Kovácsné Rácz Júlianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Kner Imre Gimnázium működtetéséhez szükséges oktatási vagyon átadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kovácsné Rácz Júlianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Belvíz III. ütemek beruházásáról komplex beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Sportcsarnok felújításáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- 2013. évi L. tv.-ben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Kis Éva köztisztviselő
3.) Pál Jánosné családsegítő
Május 30.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett
változások áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
3.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzattól megbízással rendelkezők beszámolója a feladat teljesítéséről, valamint a Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
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Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Szolgáltatás szervezési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
Június 27.
- A 204. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató az oktatási vagyon működtetésére vonatkozó utasítás végrehajtásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az elfogadott üzleti terv
időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Előkészítés alatt álló pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Lakáskoncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében célkitűzések
meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
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1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Július: Szünet

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vagyonrendelet módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

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

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – Testülete utasította a jegyzőt, hogy az átminősítésre hozott döntés
alapján módosítsa Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét.
A 2013. év folyamán olyan más változás nem történt, amely miatt a vagyonrendeletet módosítani szükséges.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) értelmében megalkotásra kerülő jogszabály
előzetes hatásvizsgálatának eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat
során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről – az
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom.
1.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatásai közül a gazdasági hatás érvényesül. A vagyonelemek üzleti
kategóriába történő besorolásával lehetőség nyílik az értékesítésre. Az értékesítéssel az épületek fenntartásával
kapcsolatos kiadások megszűnnek, és költségvetési bevétele keletkezik az önkormányzatnak.
A rendeletalkotás környezeti, egészségügyi, követelményei nem határozhatók meg, úgy, ahogy az adminisztrációt
csökkentő hatásai sem.
2.) A rendeletmódosítást a megjelölt vagyontárgyak önkormányzati feladat és hatáskör ellátás megszűnése miatti
változások tették szükségessé. A rendeletalkotásra, illetve a módosításra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (2) bek. c) pontjában ad felhatalmazást. A Nemzeti vagyonról szóló tv. 7. §. bekezdései
szabályozzák a nemzeti vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodást. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a
nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat
feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3.) A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat rendelkezik. Az ehhez
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek nem határozhatók meg. Többletterhet a rendeletmódosítás alkalmazása nem
jelent.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javsolja a T. Képviselő - testületnek a rendelettervezet
elfogadását az alábbi módosító íindítvánnyal.
A Bizottság a Hősök útja 56. szám alatti "Vállalkozók Háza"
megnevezésű ingatlant is javasolja átsorolni a forgalomképes üzleti
vagyon kategóriájába.
A rendelet 3. melléklet 10. sora tartalmazza a Hősök útja 56. szám
alatti ingatlant.
A Bizottság módosító indítványa beépítésre került a rendelettervet
2.§ (2) bekezdésébe.

Döntési javaslat
"Rendelettervezet "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
……/2014. (…...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 3. melléklet 40. sor B oszlop
„Tornaterem és endrődi piac, Damjanich u. 1-2” szövegrész helyébe az „Endrődi piac” szöveg lép.
2. § (1) Ez a rendelet 2014. március 5.-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. melléklet 5., 10., 11., 28. és 61. sora.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 05.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Arnóczi István önkormányzati képviselő, 2014. február 13-án kelt beadványában kezdeményezte, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság soros ülésén vegye napirendre a Dávid-Ker Plusz Kft.
Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásának felülvizsgálatát.
A Kft. 2010-ben kapott 10 millió Ft támogatást az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjából, mely támogatást 20
munkahely megtartásához szükséges beruházásra, eszközbeszerzésre kellett fordítania. 2009-ben viszont az MPA2009-1 munkahelyteremtő program keretében már nyert el támogatást 6 millió Ft összegben, így valószínűsíthető,
hogy a beruházások az államháztartás alrendszerei felé kétszer lettek benyújtva, elszámolva. Ezért szükséges
lenne, hogy a Bizottság számlaellenőrzést tartson a vállalkozásnál, a beruházási számlák viszonylatában.
A Bizottság 2014. február 18-i ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy számlaellenőrzést tart a Kft-nél a
munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó beruházási számlák viszonylatában, és ehhez külső szakértő
bevonását javasolja. Az elvégzendő feladatra az árajánlat megkérésre került, az ajánlattételi összeg 200.000 Ft +
ÁFA.
A Kft-vel szemben jelenleg végrehajtási eljárás van folyamatban, mivel nem teljesítette a vállalt pályázati feltételeket
és az önkormányzati támogatás visszavonásra került.
A képviselői beadvány és a feladat elvégzésére vonatkozó árajánlat az előterjesztés mellékleteit képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára.

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

A Bizottság számlaellenőrzést kíván tartani a Kft-nél a
munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó beruházási
számlák viszonylatában, és ehhez külső szakértő bevonását
javasolja.

Döntési javaslat
"Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntését, mely szerint számlaellenőrzést tart a Dávid-Ker Plusz Kft-nél a
munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó beruházási számlák viszonylatában.
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A számlaellenőrzést külső szakértő bevonásával kívánja elvégezni, melynek díja 200.000 Ft + ÁFA. A szakértő
díjának fedezetéül a működési tartalékban, a belső ellenőrzésre megtervezett keretet jelöli ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a külső szakértővel, a feladat elvégzésére szóló szerződést kösse
meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Enyedi László
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Gyomaendrőd Város Önkormányzati Hivatal
Dr. Csorba Csaba jegyző
5500 Gyomaendrőd
Selyem u. 124.

Tárgy: ajánlattétel

Tisztelt Jegyző Úr!
Szíves megkeresésére a munkahelyteremtő támogatásban részesült gazdasági társaság beruházási
számláinak vizsgálatára árajánlatot teszek.

Név: Bencze Lajosné
Cím: 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17.
Igazságügyi szakértői igazolvány száma: SZ 270723
Ajánlattételi összeg:
200.000 + Áfa , összesen 254.000 Ft,

azaz bruttó Kettőszázötvennégyezer forint.

Kijelentem, hogy a feladat elvállalásával és személyemmel kapcsolatban összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Békéscsaba, 2014-02-18

Tisztelettel:

Bencze Lajosné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Igazságügyi Szakértő

38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ingatlanok kezelésbe adása a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
A Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483./2010/6 számú jogerős ítélete alapján adásvételi szerződést hozott létre
Gyomaendrőd, külterület 0133/10, 0130/14 és 0130/21 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokra. Az ítélet alapján az
ingatlanok a Regionális Hulladékkezelőt működtető települési önkormányzatok tulajdonába kerültek.
Az önkormányzatok tulajdoni hányada az ingatlanokban az alábbi.
Megnevezés
Szarvas Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata

Tulajdoni hányad
3909/10000
3383/10000
1317/10000
463/10000
327/10000
182/10000
175/10000
124/10000
120/10000

Az ingatlanok rövid jellemzése.
Helyrajzi szám:
Övezeti besorolása:
Művelési ág:
Megnevezés:
Fekvése:
Területe:
Jogi jelleg:
Ingatlanon lévő épületek,
építmények hasznos
alapterülete:

0133/10
Mezőgazdasági zóna
Kivett
Tanya
Külterület
2356 m2
„védelmi övezet”, az egész ingatlant érinti
Lakóház, 77 m2,
Terménytároló, 45 m2,
Sertésól, 42 m2,
Sertésól, 125 m2,

Helyrajzi szám:
Övezeti besorolása:
Művelési ág:
Megnevezés:
Fekvése:
Területe:
Jogi jelleg:
Ingatlanon lévő épületek,
építmények hasznos
alapterülete:

0130/14
Mezőgazdasági zóna
Kivett
Üzem
Külterület
8 ha 6065 m2
„védelmi övezet”, 8 ha 5063 m2
Lakó- és szociális épület, 295 m2,
Gazdasági épület, 72 m2,
3 db álló garázs, 60 m2,
juh istálló, 350 m2,
Gépszín, 300 m2,
Kemence+kémény, 250 m2.

Helyrajzi szám:
Övezeti besorolása:
Művelési ág:
Megnevezés:
Fekvése:
Területe:

0130/21
Mezőgazdasági zóna
Kivett
Gazdasági épület, udvar
Külterület
2880 m2
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Jogi jelleg:
„védelmi övezet”, az egész ingatlant érinti
Ingatlanon lévő épület hasznos Gabonatároló, 400 m2
alapterülete:
Ingatlanon lévő egyéb építmény: Udvar, 250 m2
A tulajdonjog bejegyzését a Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége a 2011. szeptember 26.-án kelt
végzéssel elutasította, mivel felhívásra sem történt meg a kifizetések igazolásáról, valamint a 0130/21 hrsz.-ú
ingatlant terhelő jelzálogokra vonatkozó törlési engedély dokumentumok becsatolása.
Az önkormányzatok 2013. évben kifizették a 0130/21 hrsz.-ú vételárat, illetve a késedelmi kamatokat. A 0130/21
hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga átvezetésre került a földhivatali nyilvántartásban, illetve a települési önkormányzatok
képviseletében megtörtént a birtokbavétel.
A településékkel történt egyeztetések alapján a 0133/10 és 0130/14 hrsz.-ú ingatlanok estében is megtörtént a
vételár, valamint a késedelmi kamat megfizetése. A 0133/10 és 0130/14 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaitól
megkértük a hozzájáruló nyilatkozatok kiadását a tulajdonjog bejegyeztetéséhez, illetve birtokbavétel március 12.-én
történő végrehajtását.
Az ingatlanok további hasznosítására vonatkozóan a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésén javaslatként
vetődött fel, hogy azokat a társaság használja kezelési szerződés alapján a tevékenységi körében ellátandó
feladatok teljesítéséhez. Jelenleg más funkcióban az ingatlanok nehezen hasznosíthatók. Értékesítésük csak jóval a
vételár alatt lenne lehetséges, figyelemmel a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetre. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek
történő használatba adással az állagromlás megállítható, az őrzés védelem megoldódik.
A társtulajdonos települések önkormányzatai közül Szarvas és Kondoros megtárgyalta a javaslatot, és elfogadták az
ingatlanok kezelésbe adását.
Döntési javaslat
"Javaslat az ingatanok kezelésbe adására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint rész tulajdonosa javasolja a Gyomaendrőd, külterület 0133/10,
0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanokat a Regionális Hulladékkezelő Kft. kezelésébe adni a tevékenységi körében
ellátandó feladatok teljesítéséhez.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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