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11. Partnerségi szándék megerősítése megyei HURO projekthez kapcsolódóan
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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 23.

Várfi András s.k.
polgármester
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2014. szeptember 25.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2014. 09. 25-i ülésre

234/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
Határidő: 2014. 04. 24., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 18.
A Képviselő-testület a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
c. tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
323/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Város Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának
meghatározása
Határidő: 2014. 06. 12., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. június 12.
Az elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjavaslat
megküldésre került a Békés Megyei Közös Önkormányzati Hivatalnak.
324/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Integrált Településfejlesztési Stratégiájának meghatározása
Határidő: 2014. 06. 12., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. június 12.
A település felosztási javaslat megküldésre került a Belügyminisztérium részére.
331/2014. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Projektmenedzseri beszámoló - "Lélekkel a Körösök mentén"
Határidő: 2014. 06. 26., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 18.
A Képviselő-testület a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök
mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. projekt
előrehaladásáról készített 2. számú projektmenedzseri tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul vette.

343/2014. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kistérségi Iroda 2014. I. félévi beszámolója
Határidő: 2014. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 18.
A Kistérségi Iroda 2014. I. félévi beszámolója elfogadásra került a Képviselőtestület által.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben elvégzett
feladatairól
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 116.§.
(5) bekezdésének értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság
működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében a tájékoztató, beszámoló anyagot elkészítettem, mely anyagot elfogadásra
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztem.
Biró Zoltán s.k.
tűzoltó alezredes
parancsnok
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7.
Tel/Fax: 06/66 312-733

e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

BESZÁMOLÓ
a S za r v a s i H i v a t á s os T ű zo l t ó p a r a nc s no ks á g
2 0 1 3 . é v be n e l v é g ze tt f e l a da ta i r ó l .

Előterjesztő:

Bíró Zoltán
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

2
I. Bevezető_________________________________________________________________
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, amely
fordulópontot jelentett a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben. Létrejött egy új,
egységes rendvédelmi szerv.
Fontos szemponttá vált a megelőzés, a felkészülés szabályrendszerének megújulása, a
vészhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó rendkívüli intézkedések megteremtése. Az
egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszer létrehozása magasabb szintre emelte az ország
területén élő lakosság életének vagyonának biztonságát.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2011. évi CXXVIII. törvény, a BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
intézkedései,
valamint
a
Békés
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság utasításai szerint végzi feladatait.
2013-as év tűzvédelmi célkitűzések, feladatok
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának
élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő
feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a
mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények
felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
alárendeltségében végzi a tevékenységét, és a működési területén, valamint a Szarvasi Járás és
Gyomaendrődi Járás területén felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért.
II. Tűzoltósági szakterület____________________________________________________
Vonulási adatok
2013. évben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területünkön 66 tűzeset (2
utólagos) 100 műszaki mentés, 25 téves, 1 szándékosan megtévesztő jelzés történt. 19 esetben
segítségnyújtáshoz riasztották az egységeket. A területtüzeink kapcsán három alkalommal
lett II-es kiemelt riasztási fokozat elrendelve.
Kiemelt események:
2013. február 27. Szarvas, Káka II. kk. 12. szám-lakóépület tűz-1 sérült.
2013. szeptember 26. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kondoros-vihar-32 műszaki
mentési esemény
2013. október 31. Gyomaendrőd, Ipartelep CIVIS BAU MEISTER KFT. – raklapgyártó
üzem, raktár épület teljes terjedelmében.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2013. évben 40 tűzesethez és 40 műszaki
mentéshez történt riasztás.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 2013. január 01-től változott:
-

Szarvas Város
Békésszentandrás Nagyközség
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-

Csabacsűd Község
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község
Gyomaendrőd Város
Csárdaszállás Község

településekre terjedt ki.
2013. október 01-től Csárdaszállás község működési terület vonatkozásában a Mezőberényi
Katasztrófavédelmi Örshöz került.
A 2013. évet megelőző időszakban az alábbiak szerint kellett tűzesethez, műszaki
mentéshez riasztani a tűzoltóságot Gyomaendrőd közigazgatási területén:
-

2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év

36 tűzeset, 31 műszaki mentés
45 tűzeset, 91 műszaki mentés
21 tűzeset, 140 műszaki mentés
64 tűzeset, 69 műszaki mentés
52 tűzeset 53 műszaki mentés

Jól látható, hogy a tűzesetek és a műszaki mentési beavatkozások száma több esetben eléri,
esetenként meg is haladja a tűzesetek számát.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagy mértékben befolyásolták a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
csapadék, szélvihar, jégeső. 2013. évben országos szinten 46 %-al csökkent a tűzesetek száma
2012. évhez viszonyítva, Gyomaendrőd tekintetében 23%-os csökkenés mutatkozott. Ez a
csökkenés azonban nemcsak az időjárásnak köszönhető, hanem a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának is, akinek kiemelt feladata volt a
lakosság tűzvédelmi tájékoztatása.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a tűzeseteket követően 1
esetben történt hatósági intézkedés, 3 esetben tűzvédelmi bírság kiszabása történt, egy esetben
hatósági felhívást adott ki a kirendeltség. A gáz közművek sérüléseinél végzett műszaki
mentést követően 6 alkalommal tett feljelentést a kirendeltség az illetékes
rendőrkapitányságon. A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése
érdekében tájékoztatásra kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd
az aratási munkákat megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők
számára.
A tűzoltóparancsnokságok készenléti létszáma (a napi vonulós létszám) január 01-től 11-ről
12 főre emelkedett, így riasztás esetén 2 gépjárműfecskendő 6 és 4 fővel, valamint
vízszállító 1 fővel vonul a káresethez 2 percen belül. A létszám és a szerállomány a működési
területen előforduló, jellemző tűzesetek és műszaki mentések felszámolására alkalmas. A
területünkön a mezőgazdaság a jellemző, illetve az ahhoz kapcsolódó feldolgozó ipar. Ebből
adódóan nagyszámú területtűzhöz (avar, gaz, legelő, tarló, lábonálló termény, kazlas termény)
kell tűzoltóinknak vonulniuk. A tűzoltási feladatok szakszerű és hatékony végzéséhez
nélkülözhetetlen a vízszállító, amely 4000 liter vízzel van feltöltve. A működési területen lévő
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több száz hektárnyi nyílt, természetes álló- és folyóvíz indokolttá teszi mindkét tűzoltóságon
mentőcsónak készenlétben tartását. A vízi járművek gyorsan a káreset helyére szállíthatók,
felszereltek mentőeszközökkel és kiképzett gyakorlott tűzoltók kezelik. A kirendeltség
területén több közlekedési főútvonal - Gyomaendrőd esetében a 46-os számú főútvonal vezet keresztül, évek óta folyamatosan nő a teher és személyforgalom. A forgalom
növekedésével párhuzamosan emelkedik a balesetek száma is. A mentési munkákhoz
rendelkezésre állnak korszerű feszítő-vágó berendezések, emelő eszközök, roncsvágók,
aggregátorok. A viharkárok elhárítása motoros láncfűrészekkel történik. Minden
gépjárműfecskendőn kötelezően helyet kapnak ezek a kisgépek. A tűzoltóink a kezeléshez
szükséges végzettséggel rendelkeznek, továbbképzési terv alapján frissítik elméleti
ismereteiket, gyakorlati jártasságukat.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó
egyesületeket. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és
szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük.
A hivatásos tűzoltóságok részére hirdetett Kirendeltségi Tűzoltó Szakmai Verseny 2013.
évben is megrendezésre került, melynek lebonyolítása november hónapban történt meg. A
verseny hagyományteremtő céllal 2012-ben lett először megrendezve, a motiváció és bajtársi
magatartás erősítése, a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztése szellemében.
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Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet meghatározza az önkormányzati tűzoltóság szakmai
feladatait, a működésére vonatkozó szabályokat, a hivatásos tűzoltósággal megkötendő
együttműködési megállapodás tartalmai elemeit, a finanszírozásához szükséges pontérték
meghatározását, valamint a vonulási terület meghatározásához szükséges szabályokat.
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenõrzést az a hivatásos
tűzoltóparancsnokságnak a parancsnoka köteles gyakorolni, akinek működési területén belül
található az önkormányzati tűzoltóság székhely szerinti települése.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság felett szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést gyakorolt.
Az önkormányzati tűzoltóság 2013. évben 92 alkalommal vonult káreseményhez (tűzeset 46
db, műszaki mentés 42, téves jelzés 4 db), ebből 59 esetben önállóan végezték a beavatkozást.
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látta el: 11 főállású és 8 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. A tűzoltóság 1 db MERCEDES 1222
típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tartott/tart készenlétben.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2013. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 3 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 24 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
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2013-ban a tűzoltóság egy LADA NIVA típusú terepjáró gépjárművet kapott Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától használatra. A gépjármű elhelyezését egy 40 m2 alapterületű
garázsban oldották meg, amelyet 2013. évben alakítottak ki.
A 2013. évben az elvégzett beszerzések indokoltak voltak, kizárólag a tűzoltással és műszaki
mentéssel - mint alaptevékenységgel – összefüggő, az önkormányzati tűzoltóság működésével
kapcsolatos kiadások történtek.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi pénzügyi
gazdálkodását tekintve célszerűségi szempontból megfelelő értékelést kapott.
Az önkormányzati tűzoltóság a települési rendezvényeken aktívan részt vett/vesz biztosítási
feladatok végrehajtásában illetve bemutatókon, illetve tevékenyen kivette/kiveszi a részét az
ifjúság nevelésében.
Gyakorlatok:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 39 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
A gyakorlatok célja az, hogy az új illetve a már régebben működő létesítményekben
megismerjük az ott alkalmazott technológiákat, az ott található veszélyetető tényezőket. A
hatékonyabb beavatkozás érdekében a létesítmények vezetőivel egyeztetve, a termelést,
munkafolyamatokat nem zavarva, beállított szituációkban kell feladatokat végrehajtaniuk a
tűzoltóknak.
Gyomaendrődön a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában hajtottak végre helyismereti
illetve parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
készenléti egységei. Az Őszikék Idősek Otthonában szituációs begyakorló gyakorlatot és
helyismereti gyakorlatot hajtottak végre. Minden esetben a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság állományával közösen lettek végrehajtva a
gyakorlatok.
Cél a beavatkozó tűzoltói állomány felkészültségének folyamatos fenntartása, javítása, illetve
ellenőrzése volt.

III. Polgári védelmi szakterület________________________________________________
Előzmények
A parancsnokságon a polgári védelmi feladatokat a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a
katasztrófavédelmi megbízott végezte. A katasztrófavédelmi megbízott beosztást 2013. január
01-i hatállyal hozták létre. Fő feladata, hogy A katasztrófavédelmi megbízott a területileg
illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztottja, egyebek mellett ellátja a közbiztonsági
referensek szakirányítását, közreműködik a felkészítésükben, bevonja őket a különféle
katasztrófavédelmi gyakorlatokba, ezen kívül részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság
munkájában. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományába tartozik a
szarvasi (járási) katasztrófavédelmi megbízott, és szintén a tűzoltóparancsnokság
alárendeltségében végzi feladatait a gyomaendrődi (járási) katasztrófavédelmi
megbízott.

6
A közbiztonsági referensi munkakör az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településen kinevezésre került, illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
is kijelölésre került. Gyomaendrőd 2013-ban is I. katasztrófavédelmi osztályba került
besorolásra. Illetékességi területünkön 14 fő közbiztonsági referens (illetve helyettes) végzi
munkáját. A közbiztonsági referensek jól beilleszkedtek a tűzoltóparancsnokság munkájába,
jó kapcsolat alakult ki a közös munka során.
Minden polgári védelmi feladatba be lettek vonva, aktív közreműködésük nagyban
elősegítette a feladatok végrehajtását.

Illetékességi terület
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területe 2013. évben:
-

Szarvas Város
Békésszentandrás Nagyközség
Csabacsűd Község
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község
Gyomaendrőd Város
Csárdaszállás Község
Dévaványa Város
Ecsegfalva Község

településekre terjedt ki.
2013. január 01-ét követően, a járási rendszer bevezetésével a 2012. évhez képest
Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva településekkel bővült ki az illetékességi terület.
Képzések
2013. január hónapban régiós szintű továbbképzésen vett részt Debrecenben a parancsnok és a
katasztrófavédelmi megbízottak, amely a megváltozott védelmi igazgatási feladatok miatt
került megtartásra.
2013. évben, a járási hivatalok megalakulásával illetve a Helyi Védelmi Bizottságok
újjáalakulásával a Bizottságok elnökei, elnök-helyettesei és titkárai részére továbbképzéseket
tartottak a Megyei Védelmi Bizottság szervezésében melyeken az érintettek részt vettek.
Március hónapban végrehajtásra került a Helyi Védelmi Bizottságok titkárainak
katasztrófavédelmi felkészítése a havi vezetői értekezlet alkalmával.
Kiemelt feladatok
2013. január hónapban a járások létrejöttével szükségessé vált a veszély-elhárítási rendszer
felülvizsgálata. A tervek aktualizálása, pontosítása megtörtént.
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Február hónapban végrehajtásra került az illetékességi területen lévő települések csapadékvíz
elvezető rendszereinek szemléje (11 település).
Április hónapban végrehajtásra került a települési polgári védelmi szervezetek létszám
felülvizsgálata az új katasztrófavédelmi besorolás alapján. Ennek alapján módosításra
kerültek a megalakítási tervek és a lakosságvédelmi adattár. Az új beosztó határozatok 2013.
április 30-ig megküldésre kerültek.
2013. március 18-19-én megtartásra került az önkormányzatok által a startmunka
mintaprogram keretében foglalkoztatott, árvízvédelmi feladatokba bevonható állampolgárok
felkészítése (Szarvas, Békésszentandrás, Gyomaendrőd).
Június hónapban a külterületi tanyák adatainak pontosítása megtörtént a rendőrség felé
(Tanya program segítése).
Június hónapban a polgári védelmi adattárban szereplő speciális technikai eszközök helyszíni
pontosítása történt meg, ellenőrzés formájában.
Július hónapban a tartós szárazság, kánikula miatt tájékoztató anyag került kiküldésre a
települések polgármesteri hivatala és falugazdászai részére.
Augusztus hónapban 1 alkalommal szúnyoggyérítés helyszíni ellenőrzése került végrehajtásra
Szarvas belterületén.
Augusztus hónapban a havi vezetői értekezleten megtörtént a katasztrófavédelmi megbízottak
és a közbiztonsági referensek hőségriadó ideje alatt, illetve viharkárok elhárításával
kapcsolatos feladatokra való felkészítése.
Szeptember hónapban elvégzésre kerültek a települések katasztrófavédelmi besorolásából
adódó feladatok-katasztrófavédelmi besorolás felülvizsgálata.
November hónapban ellenőrzésre kerültek a lakossági riasztó eszközök.
Gyomaendrődön 10 db lakossági riasztó eszköz-motoros sziréna van telepítve,
amelyekből 3 üzemképes.
Október és november hónapokban végrehajtásra került a településeken megalakított
lakosságvédelmi és logisztikai egységek felkészítése, valamint a polgári védelmi riasztó örsbe
beosztott személyek riaszthatóságának ellenőrzése.
2013. augusztus 25-én Gyomaendrődön megalakult a „Vidra” Járási Mentőcsoport, majd
november 23-án Szeghalmon a „Sárrét” Járási Mentőcsoport és november 24-én Szarvason a
„Körös-Kondor” Járási Mentőcsoport, melyek területi polgári védelmi szervezetként
működnek a továbbiakban.
A mindhárom mentőcsoport végrehajtotta a rendszerbeállító gyakorlatot, amely azt hivatott
felmérni, bemutatni, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, milyen feladatok
végrehajtásába vonhatóak be. A "Vidra" Járási Mentőcsoport tagjai között számos
gyomaendrődi lakos található, akik önként jelentkeztek.
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Minden egyes feladat végrehajtás a településeken élő emberek biztonságának javítása
érdekében történt. A cél mindig az aktuális veszélyeztető tényezőkre való figyelem
felhívás, a veszélyeztető tényezők hatásainak megelőzése, csökkentése, vagy teljes
megszüntetése volt.

Helyi Védelmi Bizottság
A Szarvas Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettesének a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát jelölte ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója.
A védelmi igazgatásban 2013. január 01-ét követően beálló változások miatt 2012. december
hónapban a Békés Megyei Védelmi Bizottság intézkedési tervében foglalt feladatok
végrehajtása elkezdődött. A járási hivatalvezetők (Helyi Védelmi Bizottság elnökök)
kinevezése megtörtént. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén két
járás alakul ki: Szarvasi járás és Gyomaendrődi járás. Mivel a Helyi Védelmi Bizottság
illetékességi területe alapvetően a járások illetékességi területéhez igazodik, ezért az
újjáalakuló Szarvasi Helyi Védelmi Bizottság és a teljesen újonnan megalakuló
Gyomaendrődi HVB előtt fontos feladatok álltak.
2013. január 28-án a Szarvas Helyi Védelmi Bizottság újjáalakult, illetve január 29-én a
Gyomaendrőd Helyi Védelmi Bizottság megalakult. Ideiglenes Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján végezték munkájukat.
2013. február hónapban az ár-és belvízi helyzetre való tekintettel soron kívüli ülések kerültek
megtartásra.
2013. április hónapban soros ülés került megtartásra, amelyen a végleges Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadásra került.
2013. február hónapban két alkalommal gyakorlat került megtartásra a Helyi Védelmi
Bizottság operatív törzsek részére. A gyakorlatok céla az volt, hogy az újonnan megalakult
Helyi Védelmi Bizottságok operatív törzsei gyakorolják a közös munkát, elsajátítsák,
megértsék a védelmi igazgatás új rendszerének működését.
Március hónapban végrehajtásra került a Helyi Védelmi Bizottság titkárok katasztrófavédelmi
felkészítése.
2013. április és október hónapokban két hét időtartamban a Helyi Védelmi Bizottságok
honvédelmi elnök-helyettesei szolgálati feladat végrehajtása érdekében a Helyi Védelmi
Bizottságok illetékességi területén tartózkodtak.
2013. október hónapban párhuzamosan több gyakorlat is zajlott:
A „Védelmi Igazgatás 2013” elnevezésű országos gyakorlat, melynek keretében az ONER-32013 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat is megtartásra került. Békés megyében ez
a gyakorlat a Szarvasi Járást, Szarvas Helyi Védelmi Bizottságot érintette.
A gyakorlatok során a Helyi Védelmi Bizottság operatív törzse aktívan részt vett a feladatok
végrehajtásában. 2013. november és december hónapokban 2 országos és egy megyei szintű
törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra, melyeken a Helyi Védelmi Bizottság
katasztrófavédelmi operatív törzs állománya vett részt.
A Helyi Védelmi Bizottság operatív törzs működése először a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság épületében volt, azonban az épület szűkössége miatt később a járási
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hivatal épületébe került áthelyezésre, amely módosítás a Szervezeti és Működési Szabályzatba
is rögzítésre került.
Közösségi szolgálat koordinálása
A Kirendeltség állományából is kijelölésre kerültek a Közösségi Szolgálat teljesítését
koordináló személyek, illetve a mentorok. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az
illetékességi területen működő középfokú oktatási intézményekkel a Közösségi Szolgálat
teljesítésének lehetőségével kapcsolatban.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a parancsnok-helyettes került
kijelölésre, mint koordináló személy.
Közösségi szolgálatot 27 diák teljesített parancsnokságunkon 2013. évben.
Ifjúságnevelés
Az elmúlt években igen szép eredményt értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyen mind az általános, mind a középiskolás csapatok, általános iskolás
csapatunk két alkalommal is bejutott az országos döntőbe. Ez bizonyítja felkészültségüket és
akarásukat egyaránt. Kirendeltségi szinten kiemelten fontosnak tartjuk mindkét korosztály
katasztrófavédelmi felkészítését, gyakoroltatását.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található általános és
középiskolák szép eredményekkel zárják évről évre a versenyeket., ahol a Vajda Péter
Evangélikus Gimnázium és Kollégium csapata és a békésszentandrási Hunyadi János
Általános Iskola csapata I. helyezést értek el.
Az országos megmérettetésen a békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola csapata
III.,a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és Kollégium csapata pedig VII. helyezést ért el.
A kirendeltség és a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt célja a gyermekek és
fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében lehetőséget biztosít a
középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a kirendeltségen
teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a
biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti
elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet
tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.
Kiemelt események, beavatkozások
2013. március 15-én szokatlanul kemény téli vihar kezdődött Magyarországon. Az előző nap
este megindult csapadék, amely a Dunántúlon hamarosan intenzív havazásba váltott erősödő
északi majd északnyugati széllel társult, amely a délutáni órákra már viharossá fokozódott. Az
egyre többfelé kialakult hóvihar kritikus helyzetet teremtett elsősorban az utakon, széles
hóátfúvásokat és alig néhány méteres látástávolságot okozva. Az északkeleti országrészben az
intenzív vizes hó megtapadva a vezetékeken sokfelé váltott ki vezetékszakadást, amely
hosszan tartó áramkimaradásokkal járt. A szarvasi járásban nem okozott komoly fennakadást
a kialakult időjárási helyzet, a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzse
ennek ellenére ügyeletet tartott a tűzoltóparancsnokság épületében. A kirendeltséghez
tartozó Gyomaendrődi Járásában viszont okozott fennakadást a időjárás:
Gyomaendrőd egyes részein órákon át, Ecsegfalván pedig közel 24 órán át tartó
áramkimaradás volt.
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2013. június 06-tól június 14-ig a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából
22 tűzoltó vett részt a dunai árvízi védekezésben. Ebben a időszakban rendkívüli
szolgálatszervezéssel biztosítottuk a térség biztonságát. A szarvasi tűzoltók Dunaalmáson,
Neszmélyen, Dunaszekcsőn és Bátán teljesítettek szolgálatot. A védekezéshez igénybe vették
a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egyik gépjárműfecskendőjét és a kishajót.
A védekezésben 5 fő a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság állományából is részt vett: Pilismaróton a Körös Mentőcsoporttal közösen
folytattak árvízvédekezési munkákat.
2013. július-augusztus hónapokban a legmagasabb, III. fokú hőségriasztást rendelt el az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal.
A rendkívüli hőség káros következményeinek megelőzése érdekében a települések
önkormányzataival szoros együttműködés lett kialakítva. A végrehajtandó feladatokba a civil,
karitatív és egyéb szervezetek, esetlegesen közhasznú munkások bevonása is
kezdeményezésre került a tűzoltóparancsnokság részéről. Lakossági tájékoztató kiadványok
közzététele történt meg a hőségriasztást megelőzően. Az önkormányzatok tájékoztatása
megtörtént a hőségriasztás alatt elvégzendő feladatokkal kapcsolatban.

IV.Hatósági szakterület______________________________________________________
A szervezeti változást követően a Hivatásos Tűzoltóságoktól az I. fokú hatósági- szakhatósági
jogkör átkerült az újonnan létrehozott Katasztrófavédelmi Kirendeltségekhez, amelyek ezen
feladatokon felül ellátják a hivatásos tűzoltóságok szakmai irányítását is.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának feladatai két nagy részre,
a hatósági és a szakhatósági területre bontható. A két terület további területekre,
feladatcsoportokra osztódik. A kirendeltségünk illetékessége 3 járás 18 településének a
tűzvédelmére terjed ki, területi felosztást tekintve egyharmad Békés megye.
Fő cél a településeken élő emberek biztonsága.
Hatósági feladatok között szerepel a tűzvédelmi ellenőrzések, ami kiterjed a létesítési és
használati szabályok vizsgálatára. Cél az ellenőrzés alá volt létesítményekben (termelést
végző vállalatok, mezőgazdasági üzemek, üzletek, közösségi helyiséget tartalmazó épületek,
oktatási intézmények, könyvtárak, tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények, a zenés
táncos rendezvények, valamint indokolt esetben a magánszemélyek) tartózkodók biztonsága
és az anyagi javak védelme. Mint látható a tűzvédelmi ellenőrzések az életünk minden
területén a biztonságunkat szolgálja. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Gyomaendrőd közigazgatási területén 18 hatósági ellenőrzést tartott 2013. évben.
További hatósági munka az automatikus tűzjelző és/vagy oltó berendezések engedélyezésével
kapcsolatos feladatok, ami ugyancsak a jogszabály által előírt helyeken az ott tartózkodók
biztonságát és az anyagi javak védelmét szolgálja. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gyomaendrőd közigazgatási területén 2 esetben közreműködött beépített
tűzjelző berendezés létesítési illetve haszálatbavételi ügyében 2013. évben.
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Fontos hatósági feladat a tűzvizsgálat, amelyet meghatározott tűzeseteket követően hajtunk
végre. A célja a tűz keletkezési okának, idejének és helyének a meghatározása, a tapasztalatok
gyűjtése. A tapasztalatok a mentő és megelőző tűzvédelem területén hasznosíthatóak.
Gyomaendrődön keletkezett tűzesetet követően 6 alkalommal került kiadásra hatósági
bizonyítvány a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről.
A tűzvédelmi szabályok megszegése estén a jogszabályok biztosítják a szankcionálás
lehetőségét, a jogkövető magatartás eléréséért. Gyomaendrődön 1 alkalommal került
kiszabásra tűzvédelmi bírság 2013-ban.
A teljesség igénye nélkül néhány tűzvédelmi szabály, melynek megszegése esetén tűzvédelmi
bírság kiszabására kerül, vagy kerülhet sor:
 szándékos tűzokozás,
 tűzvédelmi berendezések, eszközök felülvizsgálatának, karbantartásának az
elmulasztása,
 tűzoltó készülék hiánya,
 menekülési útvonalak eltorlaszolása, leszűkítése,
 tűzvédelmi oktatás elmulasztása,
 tűzvédelmi szakvizsga hiánya,
 tárolási szabályok megszegése,
 tűzvédelmi szabályzat hiánya,
 elektromos hálózat és a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának a hiánya,
A katasztrófavédelem hatósági tevékenységéhez tartoznak a veszélyes áruk közúti (ADR) és
vasúti (RID) szállításával kapcsolatos feladatok, valamint a veszélyes áruk előállítását,
feldolgozását, tárolását és felhasználását végző veszélyes üzemek beazonosítása, ellenőrzése
és az ezekhez tartozó hatósági eljárások, jogszabályok megszegése esetében pedig a
szankcionálás. Az iparbiztonsági szakterület szintén kiemelten fontos, hiszen a veszélyes áruk
szállítása településeinken jellemzően közúton és vasúton történik. Ilyen esetekben a veszélyes
anyag utcáinkon, közútjainkon, vasútállomásainkon vagy az udvarunk végén lefektetett vasúti
síneken halad keresztül. A veszélyes áruk szállítása közben kialakult káreset a szállított anyag
veszélyességétől függően nagy kiterjedésű mérgezéssel, tűzzel és/vagy robbanással járhat. A
balesetek megelőzése érdekében szükséges a szoros hatósági kontrol úgy a szállítás, mint a
veszélyes anyagokat feldolgozó, tároló és felhasználó üzemek esetében is.
A következő nagy területe a megelőző tűzvédelemnek a szakhatósági feladatok. Ez valamivel
szélesebb körű feladatrendszert jelent.
A legjellemzőbb szakhatósági feladatok a jogszabályban meghatározott esetekben az épületek
létesítési és használatba vételi eljárásaiban való részvétel. Célja az épületek, építmények
tűzvédelmének biztosítása. Fontos, hogy tűz esetén az épületszerkezetek állékonysága a
szükséges ideig biztosított legyen, a bent tartózkodók kimenekülése teljesüljön, továbbá a
tűzoltói beavatkozás biztonságosan végrehajtható legyen. Szakhatósági ügyekben 14
alkalommal (építési engedélyezési ügy, útépítés) közreműködött a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kondoros közigazgatási területén 2013. évben.
Következő terület az üzletek működésével kapcsolatos feladatok, itt szakhatósági és hatósági
feladatok is lehetnek a forgalmazni kívánt termékkör (a forgalmazni kívánt termék
tűzveszélyességi osztálya) alapján. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok esetében is a
végezni kívánt tevékenység (itt is a felhasznált anyag tűzveszélyességi osztálya, valamint a
felhasználás körülményei határozzák meg) függvényében hatósági és szakhatósági feladatok
lehetnek. 2013-ban üzlet működéssel és telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyekben 2-2
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esetben kellett közreműködni a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
osztályának Gyomaendrőd közigazgatási területén.
A zenés-táncos rendezvények engedélyezése során épületben, építményben 300 fő, szabadtéri
rendezvény esetén 1000 fő fölött telepít a jogalkotó szakhatósági feladatot. Célja a
rendezvényeken részt vevő emberek biztonsága, és váratlan esemény (vihar, tűz stb.) esetében
se alakuljon ki pánik, az ott tartózkodók biztonságosan el tudják hagyni a helyszínt.
Szabadtéri rendezvény engedélyezési ügyében 1 alkalommal járt el a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya Gyomaendrődön.
Új területként jelent meg a létfontosságú rendszerelemekkel (kritikus infrastruktúra)
kapcsolatos szakhatósági feladatok.
További fontosabb feladatok, a szociális ellátást biztosító intézmények, oktatási-nevelési
intézmények, bölcsődék működésének, utak, sajátságos építmények létesítésének
engedélyezése.
A fentiekben röviden összefoglalt két nagyobb terület kiegészül egy harmadikkal, a
megelőzés azon részével ahol a lakosság egy-egy csoportját célirányosan megszólítva hívjuk
fel a figyelmüket a lehetséges veszélyforrásokra és azok megelőzésének a lehetőségére.
A lakossági tájékoztatás írásos anyagai megküldésre kerültek egyes társhatóságokhoz,
polgármesteri hivatalokhoz, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassák a lakosságot, az
ügyfélkörüket, valamint a tájékoztatásban szereplő információkat saját munkájuk során is
hasznosítsák. A kiemelt felkészítési forma a lakossági fórumok tartása. Több területet érintve
széles spektrumot próbáltunk elérni.
Lakossági fórumot, felkészítést tartottunk óvodás korú gyerekektől, iskolásoktól, a
mezőgazdasági vállalkozókon, őstermelőkön keresztül a nyugdíjas korú emberekig.
Az érintett szakterületek:
 Az aratásra való felkészülés, a gépszemle és a betakarítás szabályai. Fontos,
hogy a tűz keletkezésének lehetőségét lecsökkentsük, és az esetlegesen
keletkező tűz oltásához a feltételeket biztosítsuk.
 A szabadtéri égetés szabályai és feltételei. Fontossága a szabadtéri égetés
következtében kialakuló szabadtéri tűzesetek számának a csökkentése,
környezetünk és anyagi javaink védelme.
 Óvodás korú gyerekek megismertetése játékos formában a lehetséges
veszélyforrásokkal, a kialakult veszély esetén szükséges teendőkkel.
 Katasztrófavédelmi verseny, ifjúsági tábor szervezése, ahol a fiatalok
megismerhették a tűz kialakulásának és oltásának a feltételeit és módszereit.
(Általános iskolás csapatunk 2013-évben országos III. 2014.-ben országos I.
helyezést ért el.)
 Közösségi szolgálat során a középiskolás gyerekek megismerkedhetnek a
mentő és megelőző tűzvédelemmel, katasztrófavédelemben dolgozók
munkájával.
 Az égéstermék elvezetőkkel és a tüzelő-fűtő berendezésekkel kapcsolatos, az
advent, a karácsony veszélyeire felhívó lakossági tájékoztatás, lakossági
fórumok és televíziós élőadás. Célja a tisztítatlan égéstermék elvetők
veszélyeire történő felhívás, a nem megfelelő műszaki állapotú tüzelő- fűtő
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berendezések veszélyei, a szénmonoxid mérgezés tüneteinek ismertetése és
megelőzésének a lehetőségei, az advent és a karácsony tűzveszélye, és a tűz
esetén szükséges teendők ismertetése.

V. Műszaki szakterület_______________________________________________________
A parancsnokságon megjelent egy új beosztás, a műszaki biztonsági tiszt. Feladatai sokrétűek,
elsősorban a tűzoltóparancsnokságon rendszeresített gépjárművek, tűzoltás technikai és egyéb
eszközök, berendezések, védőfelszerelések karbantartásának irányítása, az üzemeltetés
állandó naprakészen való tartásának biztosítása.
2013-ban 1 db MERCEDES ATEGO 4000, és 2 db MERCEDES 2000 típusú
gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént. A RÁBA TŰ-3 típusú vízszállító gépjármű
javításai, karbantartása a magas korára (35 év) tekintettel gazdaságtalanná vált, ezért
kivonásra került.
Az 1999-2000. években illetve 2005-ben beszerzett MERCEDES gépjárművek állapota jó,
kisebb problémáktól eltekintve az üzemeltetésük folyamatos volt 2013. évben.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely a dunai árvízi
védekezés során bevetésre is került. Az igénybevétel során a csónaktest megsérült, javítására
volt szükség.
Problémát jelentett és jelent a szertár épület SCAAN-DOOR teleszkóp kapuinak állapota.
Javításuk rendkívül nehézkes, alkatrész nem kapható hozzá.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy Mitsubishi L200 típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
2013. december hónapban végrehajtásra került az éves vagyon leltár, amely külön ütemterv
szerint lett végrehajtva.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő, azonban az elhelyezési körülmények nem tűzoltó
laktanyához méltóak. Az elmúlt évben kizárólag állagmegóvó kisebb javítások történtek a
laktanya épületén. Folyamatban van az új tűzoltó laktanya beruházás lebonyolítása. Jelenleg
közbeszerzési eljárás folyik melynek nyomán hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. Az új
tűzoltólaktanya telek-ingatlan rendelkezésre áll, a 2011-2012. évben végrehajtott vagyon
átadás-átvétel során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezelésébe került.
A beruházás kivitelezésének határideje: 2015. szeptember.
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VI.A következő év célkitűzései_________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a következő év vonatkozásában az alábbi célokat
tűzte ki:








az új tűzoltólaktanya megépítésével kapcsolatos ügyekben aktív részvétel,
annak teljes körű támogatása
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
a Járási Mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok, felkészítések
végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek biztonságérzetét
növeljük
a lakossággal való kapcsolattartás fokozása: tűzvédelmi bemutatók, előadások,
nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való részvétel
ifjúságnevelés erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyre történő felkészítés, Európai Mobilitási Hét programjaiban való
részvétel, közösségi szolgálatot teljesítők körének növelése, minél több
oktatási intézményben bemutatók tartása

VII. Összegzés______________________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alapvető rendeltetése és célja a működési
területén élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus
infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos
közbiztonsági feladat. A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.
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A parancsnokság működési területe 2013. 09. 30-ig
Település
Szarvas

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

17,557

161,57

3,909

77,45

Csabacsűd

nagyközség

1,879

66,85

Kardos

község

0,654

42,79

Örménykút

község

0,417

54,56

Kondoros

nagyközség

5,355

81,84

Gyomaendrőd

város

14,375

303,94

Hunya

község

0,694

32,57

Csárdaszállás

község

0,463

54,1

45,303

875,67

Σ:

A parancsnokság működési területe 2013. 10. 01-től
Település
Szarvas

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

17,557

161,57

3,909

77,45

Csabacsűd

nagyközség

1,879

66,85

Kardos

község

0,654

42,79

Örménykút

község

0,417

54,56

Kondoros

nagyközség

5,355

81,84

Gyomaendrőd

város

14,375

303,94

Hunya

község

0,694

32,57

44,84

821,57

Σ:
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2. számú melléklet

Események megoszlása 2013. évben

Vonulás
összesen

Tűzeset

211

66

Műszaki
mentés

100

Segítségnyújtás

TJ, és
szándékosan
megtévesztő
jelzés

19

26

(2 utólagos)

3. számú melléklet

Műszaki mentések megoszlása események jellege szerint
- Közúti baleset 15
- Viharkár 29
- Fakidőlés 12
- Gázszivárgás 3
- Életmentés 3
- Halott kiemelés 4
- Közlekedési eszözből kifolyt üz.ag. 1
- Épületomlás 1
- Vízkár 1
- Eltűnt személy keresése 2
- Omlásveszély 1
- Rovareltávolítás 8
- Szén-monoxid 3
- Egyéb 17

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt előrehaladásáról
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser minden hónapban tájékoztatást készít a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007
jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázat
előrehaladásáról.
A Képviselő-testület 2014. augusztusi soros ülése óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról, tevékenységekről
szóló beszámoló fentieknek megfelelően elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet áttanulmányozása után a tájékoztatóban foglaltak tudomásul
vételére.
Döntési javaslat
"Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt előrehaladásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén"- Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében című projekt előrehaladásáról szóló 4. számú projektmenedzseri
beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 224.873 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. május-július hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege
(Önkormányzat: 61 E Ft, Közös Hivatal: 925 E Ft, Könyvtár: 153 E Ft, Közművelődési Intézmény: 48 E Ft, Városi
Egészségügyi Intézmény: 426 E Ft), melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező
központosított támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre
került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a
jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és
nyilvántartani.
A költségvetésbe beépítésre került a Térségi Szociális Gondozási Központot megillető ágazati pótlék támogatásának
5.451 E Ft összege, a költségvetési törvény III.4. pontja szerinti „idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan
személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” pont b) Intézmény-üzemeltetési
támogatás alpontja szerinti jogcímre megállapított 12.428 E Ft összegű plusz támogatás, melyet a Térségi Szociális
Gondozási Központ jogosult felhasználni az intézmény dologi kiadásainak finanszírozására.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101. § (2) bekezdése
értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2014. június 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok
módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvoda 2.401 E Ft
összegben részesült többlettámogatásban, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen pedig a
Térségi Szociális Gondozási Központ kapott 275 E Ft összegben plusz támogatást. Ezen összegek is beépítésre
kerültek a költségvetési rendeletbe.
Nagyné Perjési Anikó képviselő tiszteletdíjából 75 E Ft-ot ajánlott fel a Határ Győző Városi Könyvtár részére, ennek
előirányzata is beépítésre került a dologi kiadások közé. Megtörtént a múlt évben informatikai képzéshez biztosított
oktatóterem bérleti díj bevételének, továbbá a közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseknek a
beépítése a dologi kiadások közé.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény dologi kiadásai közé beépítésre került az önkormányzati
tartalékok között megtervezett két tétel, a nagyterem karbantartására 610 E Ft, a nemzeti és egyéb ünnepekre,
rendezvényekre pedig 500 E Ft, továbbá a Horgas Eszter koncert költségeinek részbeni finanszírozására kapott
támogatás összege.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2014. első félévét követően megigényelt
természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány), továbbá a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú
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működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során
csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
A költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek a 2014. év folyamán indult közfoglalkoztatási programelemek
130.733 E Ft összegben.
A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára is beépítettük a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez
kapcsolódó 39.896 E Ft összegű áfa visszatérítés és fordított áfa összegét.
Az Önkormányzatnál beépítésre került - Képviselő testületi döntésnek megfelelően - a mezőőrök bérfejlesztése,
továbbá a realizálódott többlet kamat és egyéb bevétel összege, a szúnyoggyérítésre átvett forrás összege.
A felhalmozási célú céltartalékból kivezetésre került a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé a Liget Fürdő
által megkezdett csónakkölcsönző kialakítása során felmerült költség összege.
Alapítványok és egyesületek részére megítélt többlettámogatások összegei is beépítésre kerültek a költségvetésbe,
a testületi döntéseknek megfelelően.
Képviselő testületi döntés alapján a Kner téri pergola javítására meghatározott összeg, az ügyeleti feladatok
ellátásához szükséges többlet támogatás összege, a Mirhóháti 6. szám alatti ingatlan és bérlakások vásárlására
elkülönített összeg is beépítésre került a költségvetésbe.
Képviselő testületi döntés alapján 3.669 E Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás történik a Gyomaközszolg Kft.
részére gépjármű és szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas zsákok beszerzésére.
A Képviselő testület döntése alapján megtörtént a lemondott képviselői tiszteletdíjak célnak megfelelő beépítése a
költségvetésbe.
Képviselő testületi döntés alapján az oktatási vagyon működési kiadásainak finanszírozására megtervezett keretből
1.000 E Ft átcsoportosításra került a pénzeszközátadások közé, a Gimnázium kollégiuma működési kiadásainak
támogatása céljából.
A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program projekthez kapcsolódóan megtörtént a felhalmozási tartalékon belül a
2014. és 2015. években szükséges saját erő összegek átcsoportosítása.
A Számviteli törvény 2014. évi változásából adódó megnövekedett feladatok ellátása, az adatszolgáltatások szoros
határidejének teljesítése érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályára + 1 fő felvételére került sor
2014. augusztus 18. napjával. A költségvetési rendeletbe beépítésre került a választásokra leutalt támogatás
összege a működési kiadásokkal szemben, illetve a kistelepülések által a hivatalnál jelentkező segélykifizetésekhez
kapcsolódó átadott összeg.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.635.302 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.635.302 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.017.122 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 753.064 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 533.641 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.325 ezer forint,
c) dologi kiadás 631.204 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 497.031 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.587 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 119.799 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 225.651 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 119.799 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.349.064 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a 2014. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

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

A Bizottság javasolja a költségvetési rendelet tervezet
szerinti módosításának elfogadását.

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

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.635.302 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.635.302 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.017.122 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 753.064 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 533.641 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.325 ezer forint,
c) dologi kiadás 631.204 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 497.031 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.587 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 119.799 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 225.651 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 119.799 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.349.064 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a 2014. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. III.mód.ei
Intézményi működési bevétel
130 891
178 361
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről491 076
581 229
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
6 381
Közhatalmi bevételek
402 260
401 955
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
849 196
Működési bevétel összesen
1 765 047
2 017 122
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
156
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
39 031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
753 064
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
249 527
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
615 589
Tárgyévi bevételek összesen
3 163 480
3 635 302
Személyi juttatás
419 737
533 641
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
112 325
Dologi kiadás
461 021
631 204
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
497 031
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279
166 587
Működési célú tartalék
128 380
119 799
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
225 651
Működési kiadás összesen
1 899 178
2 286 238
Felújítás
45 478
45 478
Beruházás
814 015
837 552
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
466 034
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
1 349 064
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480
3 635 302
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

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

Adatok E Ft-ban
A
B
C
C
megnevezés
2014. eredeti
2014. II.mód
2014.ei
III.mód ei
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
118 863
164 711
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
408 723
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
6 381
Közhatalmi bevételek
402 000
401 467
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
849 196
Működési bevétel összesen
1 593 889
1 830 478
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
151
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39 031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
753 059
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
236 590
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
610 589
Tárgyévi bevételek összesen
2 992 322
3 430 716
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
264
1 153
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 476
11 666
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
488
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
2 000
13 307
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
5
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
5
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
94
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
2 000
13 312
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
300
1033
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
1 033
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
5
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
300
1 038
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
6 800
6800
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
105
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
6 800
6 905

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
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

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
Tárgyévi bevételek összesen
6 800
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
4 664
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
157 394
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
Közhatalmi bevételek
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Működési bevétel összesen
162 058
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
Tárgyévi bevételek összesen
162 058
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
130 891
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
491 076
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
Közhatalmi bevételek
402 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
Működési bevétel összesen
1 765 047
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
39 031
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
Tárgyévi bevételek összesen
3 163 480

0
0
0
0
0
31
0
6 936
4 664
160 735
0
0
0
165 399
0
0
0
0
0
12 807
5 000
183 206
178 361
581 229
6 381
401 955
849 196
2 017 122
156
678 855
47 780
26 273
753 064
249 527
615 589
3 635 302

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

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

Adatok E Ft-ban
A
B
C
C
megnevezés
2014. eredeti
2014.II.mód.
2014.III.mód.
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
0
0
Földhaszonbér
5 860
5 860
Bérleti díj
19 310
19 310
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
3 386
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
3 000
7 650
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
6 631
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 188
13 188
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
1 890
1 890
ÁFA visszatérülés szennyvízberuházás
39 896
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
7 290
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
2 000
Saját bevétel összesen:
118 863
164 711
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segély átvett pénz
163 712
100 006
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Mozgáskorl.tám.
0
0
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
4 196
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +252
fő284
hivatal, ÖNO)
52 284
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
86 113
86 113
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014. évközben induló
51 776
Kistérségi startmunka mintaprogram 2014. évközben induló
78 957
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
15 468
15 468
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
5 910
5 910
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
3 209
3 209
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
0
Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása
8 294
IKSZT pályázat bér támogatás
2 510
2 510
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
408 723
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
3500
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
1 881
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
1700
6 381
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
280 000
280 000
Építményadó
29 000
29 000
Telekadó
4 000
4 000
Magánszemélyek kommunális adója
38 000
38 000
Idegenforgalmi adó
6 000
6 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 000
Gépjármű adó
28 000
27 467
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Közhatalmi bevételek összesen
402 000
401 467
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
183 933
183 933
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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
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 500
25 500
Közvilágítás támogatása
63 314
63 314
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
31 795
Beszámítás összege
-89 949
-89 949
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38 359
38 359
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
93 780
95 863
Óvodaműködtetési támogatás
10 995
11 313
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
61 588
61 588
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 058
1 058
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
61 706
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
48 101
48 101
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
88 791
89 066
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
149 025
161 453
Kulturális feladatok támogatása
16 196
16 729
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
16 534
18 887
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Egyéb központi támogatás
0
6 663
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp.
4 844
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány
4 715
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
14 158
739120
849 196
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 593 889
1 830 478
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
151
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
Koncesszióból származó bevételek
0
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
151
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
419 841
419 841
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
42 699
42 699
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
21 748
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
0
0
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
0
0
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
194 531
194 531
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
36
tám.megelől.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
678 855
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
0
0
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
16 105
16 105
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
5 126
5 126
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
0
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
5 000
5 000
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
7 000
7 000
Közköltséges temetés visszatér.
0
0
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval….
0
8 749
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
26 273
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
753 059

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
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

Adatok E Ft-ban
B
C
2014. eredeti2014. III.mód ei.

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
203 416
Munkaadókat terhelő járulék
32 045
Dologi kiadás
312 427
Működési célú támogatásértékű kiadás
444 781
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre128 707
Működési célú tartalék
128 380
Ellátottak pénzbeli juttatása
19 523
Működési kiadás összesen
1 269 279
Felújítás
43 478
Beruházás
811 859
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 260 146
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
2 529 425
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
126 143
Munkaadókat terhelő járulék
36 306
Dologi kiadás
53 430
Működési célú támogatásértékű kiadás
1 476
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
197 360
Működési kiadás összesen
419 287
Felújítás
0
Beruházás
2 156
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 156
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
421 443
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
8 706
Munkaadókat terhelő járulék
2 351
Dologi kiadás
6 194
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
17 251
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
17 251
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
9 686
Munkaadókat terhelő járulék
2 615
Dologi kiadás
12 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0

309 433
46 504
452 759
495 555
162 015
119 799
24 238
1 610 303
43 478
820 639
466 034
1 330 151
0
2 940 454
132 677
38 185
69 072
1 476
4 572
0
201 413
447 395
0
5 852
0
5 852
0
453 247
9 035
2 440
7 063
0
0
0
0
18 538
0
1 067
0
1 067
0
19 605
9 788
2 642
15 000
0
0
0
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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
0
Működési kiadás összesen
24 801
Felújítás
2 000
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
26 801
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
71 786
Munkaadókat terhelő járulék
20 304
Dologi kiadás
76 470
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
168 560
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
168 560
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
419 737
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
Dologi kiadás
461 021
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre133 279
Működési célú tartalék
128 380
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
Működési kiadás összesen
1 899 178
Felújítás
45 478
Beruházás
814 015
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480

0
27 430
2 000
1 821
0
3 821
0
31 251
72 708
22 554
87 310
0
0
0
0
182 572
0
8 173
0
8 173
0
190 745
533 641
112 325
631 204
497 031
166 587
119 799
225 651
2 286 238
45 478
837 552
466 034
1 349 064
0
3 635 302

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
A
Szakfeladat
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

063080

B
megnevezés

C
2014. eredeti

D
2014. III. mód.ei.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
6 631
6 631
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
6 631
6 631
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
39 896
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
39 896
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
10 500
10 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
24 307
24 307
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
31 795
61 795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
31 795
61 795
Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
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

013350

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
0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

0
0
17 688
0
0
0
0
17 688

0
0
3 500
0

0
0
4 500
0

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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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
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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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
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
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
49 950

0
0
93 344

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
9 500
0
0
0
0
34 176

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676

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

016020

22 000
0
0
26 500

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

22 000
0
0
25 500

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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149
150
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

1 500
18 360
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
69 810
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
429 474
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
429 474
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

47 774
20 160
0
0
161 278

9555
2339
2200

10648
2634
2200

0
0
0
0
14 094

0
0
0
0
15 482

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

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

900060

031030

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

031030

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
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- polgárvédelem
216
Munkaadókat terhelő járulék
58
Dologi kiadás
900
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
1 174
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2 000
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 500
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Személyi juttatás

047410

091140

0
0
0
429 474
0
0
0
429 474

216
58
900
0
0
0
0
1 174
0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500
0
0
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229
230
231
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

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

0
0
80 065
0
35 276
0
0
115 341

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
483
0
0
0
0
483

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
1 000
0
0
0
1 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

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

Működési kiadás összesen

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
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291
292
293
294
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

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

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
Dologi kiadás
0
150
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
8 783
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
7 180
8 933
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
9 000
9 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
3 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
9 000
12 500
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
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
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
0
0
0
0
0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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353
354
355
356
357
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

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

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
5 300
5 300

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
7 715
7 715

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

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

0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
Személyi juttatás

104051

0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
14
14

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
14
14

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
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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415
416
417
418
419
420
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

106020

104051

107060

104030

107054

101222

061030

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
9
Működési kiadás összesen
9
9
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
4 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 084
4 084
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
4 084
4 084
Családsegítés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
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486
487
488
489
490
491
492
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

Működési kiadás összesen

84031

0

0

Civil szervezetek működési támogatása
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
16 905
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
16 905
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
57 308
57 308
Munkaadókat terhelő járulék
7 994
7 994
Dologi kiadás
2 993
2 993
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
68 295
68 295
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
28 912
Munkaadókat terhelő járulék
0
3 903
Dologi kiadás
0
750
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
33 565
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
12 845
12 845
Munkaadókat terhelő járulék
1 734
1 734
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
14 579
14 579
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
Személyi juttatás
15 725
15 725
Munkaadókat terhelő járulék
2 122
2 122
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
17 847
17 847
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
18 894
18 894
Munkaadókat terhelő járulék
2 551
2 551
Dologi kiadás
34 290
34 290
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Személyi juttatás

041233

041233

041233

041233

041233

041233

100
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548
549
550
551
552
553
554
555
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

0
55 735
Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintaprogram
Személyi juttatás
59 897
Munkaadókat terhelő járulék
8 087
Dologi kiadás
18 129
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
86 113
Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
9 129
Munkaadókat terhelő járulék
2 331
Dologi kiadás
4 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
15 460
Civil szervezetek támogatása- Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
840
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
840
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6 000
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 000
Diáksport 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
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Szabadidősport tevékenység és 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
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
32 967
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237

084031

081030

081043

081045

081061

0
55 735
119 864
16 182
29 024
0
0
0
0
165 070
9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460
0
0
0
0
840
0
0
840
0
0
0
0
6000

0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 000
0
0
13 000
0
0
0
0
32 967
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610
611
612
613
614
615
616
617
618
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

0
0
0
0
Működési kiadás összesen
32 967
32 967
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
2 000
1 450
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
2 000
1 450
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
16 045
Munkaadókat terhelő járulék
0
2 166
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
18 211
Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
100
100
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
100
100
Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

041232

013320

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

309 433
46 504
452 759
495 555
162 015
0
24 238
1 490 504
1 490 504

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

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
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
39
40
41
42

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, Határ Győző szoboravatás
és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,)
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
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
Dr. Card Egészségkártya
2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt
Működési céltartalék összesen

B
C
2014. eredeti 2014. III. mód.ei
400
400
1 000
245
0
0
9 150
75
13 000
0
0
0
500
500
1 000
0
500
0
4 000
1 050
1 000
200
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
5 370
0
610
1 067
1 621
128 380

1 000
0
0
8 890
10 000
0
75
507
2 510
2 700
0
18 168
0
4 000
0
564
5 853
4 000
1 000
900
0
18 338
2 000
700
5 370
0
0
1 067
29 481
271
135
119 799

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
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
59

Adatok E Ft-ban
B
C
2014. évi terv 2014. III. mód.ei

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
6 000
6 000
Buszmegállók felújítása
3 500
3 500
Útfelújítás és kátyúzás
0
0
Öregszőlői kerékpárút felújítás
8 000
8 000
Kner téri filagória felújítása
0
0
Játszóterek felújítása
0
0
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
0
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
25 978
25 978
Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái
0
0
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
550
550
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
200
200
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
1000
1000
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere
250
250
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
45 478
45 478
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
1 500
1 500
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
21 748
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
5 000
5 000
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
1 500
1 500
Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony.
0
1 077
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp.,10Előhalmi
000
tanyák)10 000
Új utak építése
13 000
13 000
Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép.
3 000
4 262
Belvíz rendezési tervek készítése
3 500
3 500
Ünnepi díszvilágítás
2 000
2 000
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
480
480
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem
514
számolható
796
ktg)514 796
Optikai kábel kiépítése
3 632
3 632
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)
930
930
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
2 100
2 100
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
0
0
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
2 000
2 000
Magtárlapos utómunkálatok
500
500
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
224 673
224 673
Területvásárlás csónakkikötőhöz
2 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
541
Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás
3 900
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
3 452
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
1 830
1 831
NOD 32 szoftver
326
326
4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése
243
Határ Győző Városi Könyvtár
0
1067
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
1821
Városi Egészségügyi Intézmény
0
8173
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
814 015
837 552
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Belvíz III. pénzeszköz átadás
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
1 000
1 000

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
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

Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése,
613 csónakkölcs.felmerült
2 128
ktg.
Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás
3 600
Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz.
3 669
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
1 662
1 662
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
2 000
500
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
1 000
1 000
Körösök Völgye Közhasznű Egyesület
873
623
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E
4138
és kölcsön DAOP-2.1.3-12
4138
2.000E
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.
2988
2988
Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval …..
8749
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
tám.megelől.
36
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
4 000
400
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
0
0
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
3 427
3 427
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
0
0
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki
0
0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
24 352
24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
30 653
30 653
megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
8 146
8 146
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
43 989
43 989
megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282
106 265
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra
20 959
20 959
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő

85 köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)
0
0
86 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
1 282
1 282
87 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
1 150
1 150
88 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
5 000
5 000
89 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
0
0
90 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
91 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
6 300
6 300
92 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
15 000
15 000
93 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)
27 955
27 955
94 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
27 803
95 Következő évek pályázati saját erő biztosítása
34 173
96 Egyéb általános tartalék
0
0
97 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés 0alapján)
0
98 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és
7 200
ép.felúj.)
7 200
99 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés
25 920
100 Határ Győző mellszobor pályázat önerő
2 500
2 500
101 Gyepmesteri telep rendezés
3 000
3 000
102 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
4 021
1 429
103 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
3 000
3 000
104 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
125
125
105 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
12 000
12 000
106 Felhalmozási általános tartalék
80 355
23 913
107 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 404 809
466 034
108 Finanszírozási kiadások
109 "Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)
0
0
110 Finanszírozási kiadások összesen
0
0

8. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben
A

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

B

sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3.
4.
5.
6.

-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
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
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

C

D

2014. nyitó
létszám (fő)

E
Vált.utáni
2014.
eng.létszá
m

Változás

1
5
5
1
83
47
37
5
2
3
3
4
5
29
230

1
5
5
1
83
47
1

1

38
5
2
3
3
4
5
29
231

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2. számú felnőtt háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Schóber Ottó
háziorvosnak
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Schóber Ottó háziorvos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2-es számú felnőtt háziorvosi
körzet ellátását praxisjoggal végezhesse. Megjelent az OEP pályázati felhívása, mely a tartósan betöltetlen
háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedését támogatja. A pályázat benyújtásának határideje 2014. október
31., egyik alapfeltétele, hogy a pályázó orvos az adott körzetet praxisjoggal töltse be. (a kérelem az előterjesztés
mellékletében olvasható)
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője terjesztette be hivatalunkhoz dr. Schóber Ottó kérelmét
azzal, hogy városunkban eddig a szakvizsga után kaptak a kollégák praxisjogot, viszont a pályázati felhívás miatt
javasolja dr. Schóber Ottó kérelmének teljesítését, mivel annak törvényi akadálya nincs, hiszen licence vizsgával
rendelkező orvos megszerezheti a praxisjogot, önálló háziorvosként elláthatja tevékenységét:
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. §-ában foglaltak szerint:
1. § E rendelet alkalmazásában
a)1 licenc: a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy szakpszichológusok (a továbbiakban együtt:
szakorvos) által, vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető
tanúsítvány, amely a szakorvost a szakképesítésére épülő szakmai tevékenység végzésére jogosítja;
b) licenc képzés: a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés;
c) licenc vizsga: a b) pont szerinti képzést lezáró vizsga;
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (2)
bekezdése szerint:
(2) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig
dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés
megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.
Fenti jogszabályhelyek alapján nincs törvényi akadálya annak, hogy a licence vizsgával rendelkező dr. Schóber
Ottóval az önkormányzat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre feladat-ellátási szerződést kössön.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény által meghatározott előírásokra tekintettel
Önkormányzatunknak az alábbi döntéseket kell meghoznia ahhoz, hogy Dr. Schóber Ottó önálló háziorvosként –
Schobermed Orvosi Kft. - tudja ellátni feladatát, így biztosítva a körzet folyamatos működtetését:
Döntést kell hozni az előszerződés megkötéséről.
Döntést kell hozni arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az önkormányzat megköti a feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi
megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés
főbb tartalmi elemei.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
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és Esélyegyenlőségi Bizottság

javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Dr. Schóber Ottó háziorvossal (Schobermed Orvosi Kft.) előszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schobermed Orvosi Kft.-vel (székhely: 6723 Szeged,
József Attila sgt. 138/B/VIII/23., cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám: 24918729-1-26, képviselő, személyes
közreműködő: dr. Schóber Ottó háziorvos) a 2. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az
alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert az előszerződés aláírására:

Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli Várfi András
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről SCHOBERMED Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt.
138/B/VIII/23., cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám: 24918729-1-26, képviselő, személyes közreműködő: dr.
Schóber Ottó háziorvos) - a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 2. számú felnőtt háziorvosi praxis
(továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.)
2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5500. Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. szám alatti
rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban. Ptk.)
6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de
legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben az egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2014. október 31. napjáig a feladatellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2014. október 31. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2014. (IX. 25.) Gye. Kt.
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határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2014. ………………
…………………………….
Schobermed Orvosi Kft.
Dr. Schóber Ottó
Háziorvos
Önkormányzata

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Schobermed Orvosi Kft. –vel (személyes közreműködő: Dr. Scober Ottó háziorvos) feladat-ellátási szerződés
megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a 2.
számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi orvosi feladatok
területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Schobermed Orvosi Kft. –vel (személyes közreműködő: Dr.
Schóber Ottó háziorvos) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti
feladat-ellátási szerződést megkösse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191

Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500

Ikt: K

/2014.

Tárgy: dr. Schóber Ottó – praxisjog
Üi: Rávainé

Várfi András Polgármester Úr részére

Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel megkérem, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni dr. Schóber Ottó
háziorvos kolléga kérését. Városunkban eddig szakvizsga után kaptak a kollégák praxisjogot,
viszont a mellékelt pályázati felhívás miatt javasolnám a tisztelt képviselőknek a doktor úr
kérésének teljesítését, mivel ennek törvényi akadálya nincs.
A képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a praxisjogot az előszerződés
megkötéséhez és a pályázat miatt doktor úrnak szüksége van az önkormányzat
szándéknyilatkozatára is.
Dr. Schóber Ottó levelét mellékelem és mindezeket továbbítom dr. Csorba Csaba jegyző
úrnak, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető asszonynak és Lehóczkiné Timár Irén képviselő
asszonynak is.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 04.

Segítő együttműködését megköszönve,
tisztelettel:
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket
betöltő orvosok letelepedésének támogatására
A támogatás célja:
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő háziorvosok letelepedésének
támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás
(háziorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.
A maximálisan elnyerhető támogatási összeg együttesen a 2014-es évben:
500.000.000.- Ft.
A támogatási igény formája: pályázat.
A pályázat típusa: nyílt pályázat.
Elnyerhető támogatási összeg:
-

legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi szolgálat betöltése esetén: 6.000.000,- Ft,
legalább 24 hónapja betöltetlen háziorvosi szolgálat betöltése esetén: 7.000.000,- Ft,
legalább 36 hónapja betöltetlen háziorvosi szolgálat betöltése esetén: 8.000.000,- Ft,
legalább 48 hónapja betöltetlen háziorvosi szolgálat betöltése esetén: 9.000.000,- Ft,
legalább 60 hónapja betöltetlen háziorvosi szolgálat betöltése esetén: 10.000.000,- Ft.

A támogató megnevezése: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

1. A pályázat kiírásának jogszabályi alapja:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 18/A. §-a.

2. Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján
háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban
legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. A
pályázó vállalja továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követően – legkésőbb 2014.
november 30-ig – a pályázott háziorvosi szolgálatra a finanszírozási szerződés megkötésre kerül.
Pályázatot nyújthat be az a háziorvos is, aki jelen pályázati kiírás megjelenését megelőzően, de
2014. február 25-ét követően kezdte meg az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.

törvény alapján végzett háziorvosi tevékenységét a jelen pályázati kiírásban meghatározott
feltételek mellett.
A betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia
- felnőtt és vegyes körzet esetén: 1000 főt,
- gyermek körzet esetén: 500 főt.
Amennyiben a pályázaton nyertes háziorvos 4 éven keresztül nem végez a nyertes pályázatban
megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, a támogatás teljes összegét köteles – egy
összegben – visszafizetni az OEP részére.

További feltételek:
-

a pályázó nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott olyan
köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,
a pályázó büntetlen előéletű,
pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződés
megkötése,
pozitív pályázati eredményhirdetést követően a pályázó közjegyzői okiratban foglalt
nyilatkozata a visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó,
b) kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó háziorvosi tevékenység végzésére jogosult személy nevét és adatait,
a pályázó szakmai önéletrajzát,
a betölteni kívánt háziorvosi szolgálat pontos címét,
a szolgálat betöltésének tervezett időpontját,
a pályázaton elnyert támogatási összeg jövőbeni felhasználásának tervét,
az összeférhetetlenség fennállásáról, vagy annak hiányáról nyilatkoznia kell (a nyilatkozat
nyomtatványa letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu),
amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója köteles e körülménynek
(érintettségnek) a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg
kezdeményezni.
(a
közzétételi
kérelem
letölthető:
www.kozpenzpalyazat.gov.hu)

Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a döntés
meghozatala előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

4. A pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:
-

-

-

-

a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra, hogy a betölteni kívánt háziorvosi
körzetben 4 évi időtartamban önálló orvosi tevékenységet végez,
a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
a betölteni kívánt háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként alkalmazza, vagy
a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4
éves időtartamra feladatellátási szerződést köt,
pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati
eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és
továbbításához,
a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét a
Támogató és/vagy az általa megbízott szerv ellenőrizze,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál
régebben lejárt,
a pályázó képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányait,
a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát a büntetlen előélet, valamint
annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a Magyar Orvosi Kamara által a pályázó érvényes tagsága tárgyában kiállított igazolást,
a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás elnyerése esetén neve és az elnyert
finanszírozás összege, a felhasználás célja nyilvánosságra kerüljön,
a pályázó szándéknyilatkozatát a támogatási és finanszírozási szerződés megkötésére,
a pályázó összeférhetetlenség fennállására, vagy hiányára vonatkozó nyilatkozata,
a pályázó érintettségéről szóló közzétételi kérelem.

A nyilatkozatokat a teljes bizonyító erejű magánokiratiság feltételeinek megfelelően kell
benyújtani.

5. A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2014. október 31-ig. A pályázat
benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

6. A pályázat benyújtásának helye: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Általános Finanszírozási
Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a). Kapcsolattartó: Pál László, tel.: 06-1/350-2001/2144, email: finanszirozas@oep.hu.

7. A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot kettő példányban, annak valamennyi
oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva, zárt borítékban postai úton kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni „Háziorvosi letelepedési pályázat” elnevezést.

8. A benyújtott pályázatok bontása:
A pályázati dokumentáció bontása az OEP Általános Finanszírozási Főosztályán folyamatosan
történik, ahol a pályázatok alaki szempontból kerülnek ellenőrzésre. A Bírálóbizottság elé csak az
alakilag hiánytalan pályázatok kerülnek.

9. Hiánypótlás:
A bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról az OEP írásbeli értesítést küld a pályázó
részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 7 napon belül köteles pótolni a hiányzó
dokumentumokat.

10. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtásának sorrendjében folyamatos, a
benyújtást követő 60 napon belül.

11. A pályázat eredményhirdetése:
A pályázat eredményéről az OEP minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 14 napon
belül. A pályázat nyerteseinek végleges listáját az OEP és az OALI honlapján, továbbá az
Egészségügyi Közlönyben kell közzétenni.
Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely
szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
- a benyújtott pályázatban foglaltak nem felelnek meg a pályázati feltételeknek,
- a pályázó a pályázatot nem a jelen pályázati kiírásban ismertetett tartalmú és formájú
nyilatkozatok és dokumentumok benyújtásával küldte meg,
- a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
- a pályázat benyújtására illetve a hiánypótlásra a megjelölt határidőn túl került sor,
- a pályázó kettő vagy több körzetre nyújtja be pályázatát.
Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
- a megadott határidőre egyetlen pályázati anyag nem érkezik be,
- a támogatási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megkötésére 2014. november 30-ig
egyetlen körzet vonatkozásában sem kerül sor.

12. A támogatási szerződés megkötése:
A támogatási szerződés megkötésére a háziorvosi szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződéssel
egyidejűleg kerül sor a nyertes pályázó és az OEP között. Amennyiben ugyanazon a betölteni
kívánt háziorvosi körzetre több pályázó nyújtott be érvényes pályázatot és a benyújtás sorrendje
szerint nyertesnek hirdetett pályázó visszalép, a támogatási és finanszírozási szerződés a
benyújtási sorrend szerint következő érvényes pályázatot benyújtóval megköthető. A támogatási
szerződés az adott háziorvosi szolgálat díjazására vonatkozó finanszírozási szerződéssel
egyidejűleg lép hatályba.
A támogatási összeg kifizetése egy összegben történik a betöltésre kerülő háziorvosi szolgálatra
járó első havi finanszírozási díj kiutalásával egyidejűleg, a pályázó által megadott
bankszámlaszámra.

13. A pályázati kiírás közzétételének helye:
Egészségügyi Közlöny
Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapja
Országos Alapellátási Intézet honlapja
Budapest, 2014. augusztus 1.

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2013/2014-es nevelési
évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Komróczkiné Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004. (VII.29.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy fenti 3
óvodával közhasznúsági szerződést köt 2004. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra. A 2012/2013-as
nevelési évben bekövetkezett törvényi és fenntartói változások szükségessé tették, hogy 2014. április 1. napjától
köznevelési szerződés váltsa fel a korábbi közhasznúsági szerződést. Ennek időtartama 5 év.
A köznevelési szerződés 5.) pontjában az önkormányzat minden év szeptember 10-ig beszámolót kér a korábbi
évekhez hasonlóan a minőségirányítási programban meghatározott szempontok szerint.
Az előterjesztés mellékletében, az alábbi intézményvezetők 2013/2014-es nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
Selyem úti Óvoda és Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Bölcsőde
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Vásártéri Bölcsőde és Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Óvoda
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Tulipános Óvoda
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.
- Mindhárom óvodának jó a kapcsolata a város intézményeivel, hivatalaival, személyi és tárgyi feltételeik
megfelelnek a törvényi elvárásoknak, jó a kapcsolatuk a szülőkkel, pedagógusaik továbbképzése a terveiknek
megfelelően alakult. Év közben rengeteg színes rendezvénnyel, játszóházzal segítik az óvoda és szülő kapcsolat
elmélyítését, adnak alkalmat a találkozásra, beszélgetésre, együttlétre. Aktívan részt vesznek a városi
gyermekprogramok szervezésében (UGRA-BUGRA Óvodai Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok).
- Az óvodák többsége törekszik a csökkenő gyermeklétszám következtében kialakult anyagi és szociális helyzet
problémáira megoldást keresni pályázatok benyújtásával (OKM-a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására,
NCA- eszközre és rendezvényre, de ez nem nyert).
- A beszámolótól függetlenül mindhárom óvoda jelezte szóban, hogy egyre nehezebb megkapniuk a meglévő kerti
játékaik megfelelő minősítését, mely lassan komoly eszközállomány csökkenést eredményez.
- A Selyem úti Óvoda az elmúlt nevelési évben 90 fővel, 3 csoporttal működött. Elvégezték a legszükségesebb
felújítási munkákat (játékok lefestése, felújítása, kerítésfestés).
Az 1999-ben készített jól bevált programjukat átdolgozták 2013 tavaszán az új törvényi elvárások alapján. Céljuk
megelőzni és időben észrevenni a szociális hátrányból fakadó gyengeségeket. 2007-től jelenleg is az Integrációs
Pedagógiai Program szerint dolgoznak. A bölcsődébe a 24 férőhely ellenére év végére már 30 kisgyermek járt.
- A Vásártéri Óvoda szintén 3 csoporttal működik, 74 fővel. Munkájukat évek óta a Lépésről- lépésre program
alapján végzik, melyet már korábban kiegészítettek a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési irányelveivel.
Pedagógusaira jellemző az egységes nevelési elveket valló magatartás. A bölcsőde 24 férőhelyes, de az év közben
alakuló beíratások év végére 106,67 %-os kihasználtságot mutattak. (Ez a tendencia már évek óta tart)
- Fenti két óvoda beszámolt arról, hogy gördülékenyebb az oda bölcsődébe járó gyermekek átszoktatása az
óvodába, mint azoké, akik máshonnan jönnek.
- A Tulipános Óvoda a legkisebb Kft. formában működő óvoda a városban, mely 1 csoporttal, 23 fővel működött az
elmúlt tanévben. A tavalyi évhez viszonyítva nőtt a speciális nevelést igénylő gyermekek száma.
A legfontosabb feladatuknak tekintik a felzárkóztatást, mert sok gyermek szocializációja nem megfelelő, bár néha
többet küzdenek a szülőkkel. Ilyen körülmények között hatalmas jelentősége van az óvoda által végzett nevelő
munkának.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

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

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kftvel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és
Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóit.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel
kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységéről
készített szakmai beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ
BÖLCSŐDE
A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT Kft. működéséről

2013. szeptember 01-től
2014. augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Óvodavezető

Ezen beszámolónkkal intézményünk 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus
31-ig terjedő nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.
Működési feltételek alakulása:
A Gyermekliget Bölcsőde egy gondozási egységgel két gyermek csoporttal
működik.
Férőhelyünk: 24 fő
Befogadott gyermekek száma az év végére: 30 fő
Induláskor 12- 12 fős csoportokban kor szerinti eloszlásban két év alatti és két
év fölötti kisgyermekek külön kerültek a csoportokba.
ebből: - 14 fő ingyenesen étkező gyermek
- 5 fő etnikai gyermek
Személyi feltételeink: A törvényi elvárásoknak megfelelően határoztuk meg a
személyi feltételeket.
Ennek alapján:
- 4 fő szakképzett gondozónő ebből 3 fő felsőfokú szakképzettségű
ebből 1 fő felsőfokú szakképzettséggel és 20 éves gyakorlattal
rendelkezik, szakmai vezetője volt a bölcsődének.
- 1 fő 8 órás kisegítő
Tárgyi feltételeink: az előírásoknak minden szempontból megfelelő, mivel 3
éve került kialakításra a bölcsőde és a szakhatóságok lefolytatták a működés
megkezdése előtt az ellenőrzéseinket.
Korszerű UNIOS elvárásoknak megfelelő padlófűtéses, esztétikus,
barátságos környezetben tudjuk fogadni a kisgyermekeket, amely
életkoruknak megfelelő fejlesztő eszközökkel, berendezési tárgyakkal, szép
színes játékokkal van felszerelve. A nevelési év folyamán bővítettük udvari
és csoportszobai játék készletünket. Az udvarra babaházat és mozgásfejlesztő
udvari játékokat vásároltunk. A csoportszobákba kézügyességet és
kreativitást fejlesztő fajátékokat szereztünk be.
Szakmai munka:
Szakmai munkánk tekintetében törekszünk:
- magas színvonalú gondozás, nevelés kialakítására
- a bölcsődei élet napirend és heti rend szerinti megszervezésére
A bölcsődénk szakmai tevékenysége összhangban van a 2009. évben kiadott „ A
BÖLCSÖDEI NEVELÉS, GONDOZÁS SZAKMAI FELTÉTELEI” – vel ,
melyet megerősített 15/ 1998. évi ( IV. 30.) NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól, és működésük feltételeiről ( 40. §. 5), mely
szerint : „ A bölcsődei nevelés- gondozás az bölcsődénk által kidolgozott, a

Bölcsődei nevelés gondozás országos alapprogramja és a bölcsődei nevelés,
gondozás szakmai szabályai alapján folyik. ”
A bölcsődénk pedagógiai hitvallása
A biztonság érzetet nyújtó érzelmi gazdag környezet kialakítása, melyben a
gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék
örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre.
Élmény és fantáziavilága gazdagodhat, és kialakulhat az esztétika iránti
érzékenysége. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló
bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó
gondozást és nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott
gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony önállóan
gondolkodni tudó emberek váljanak. A gyermekekkel képzett szakemberek
foglalkoznak, akik jártasak a fejlődéslélektanban, pedagógiában és egészségügyi
ismeretekkel rendelkeznek. Kisgyermeknevelői munkájukat hivatásnak tekintik.
Szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyerekek kreativitását,
alkotókészségét. A természethez spontán ismereteket nyújtanak.
A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Vers, mese
6. Alkotó tevékenységek
7. Környezet megismerése
8. Egyéb tevékenységek
Játék: a gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a
kreativitást. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos
bővítéséről lehetőséghez mérten gondoskodunk.
Mozgás: a kisgyermek alapvető lételeme a játék és a mozgás.
Célunk: a szobai és az udvari mozgásfejlesztő játékok bővítése
Gondozás: szociális kompetencia kialakulás színtere, bizalmi, meghitt
kapcsolatokban lehetőségek széles sora: próbálkozás, önállósodás,

ismeretszerzés, önbecsülés, saját test elfogadása, megismerése, értékelése
higiéniás szokások rögzülése megy végbe.
Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés:
Az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok
kiépítésének és az emberek közötti kommunikációnak. Fejlesztésével a
gondolkodás is fejlődik.
Mit teszünk az anyanyelvi nevelés területén? :
• nyugodt légkör biztosítása
• beszéljünk a gyermekhez, beszédünkre várjunk választ
• megfelelő érzelmi légkör
• figyelembe vesszük a gyermek életkori , egyéni fejlettségét és ehhez
mérten merjenek tudjanak kérdezni, kérdéseikre fejlettségi szinten
kapjanak megfelelő választ
Személyes kapcsolatban, játékhelyzetben gyakoroljuk, jó alapot biztosítunk a
mondókázással, énekléssel a kisgyermek zenei fejlődésére.
Vers, mese: a versnek a ritmusa, a mesének a tartalma hat az érzelmeken
keresztül a személyiségre. Bensőséges kommunikációs helyzet a verselés,
mesélés, könyvnézegetés. Olyan ismertekre tehet szert a gyermek, amelyre más
helyzetekben nincs lehetőség.
Alkotótevékenységek: az öröm forrása maga a tevékenység az érzelmek
feldolgozása, és kifejezése az önkifejezés az alkotás. Kerülni kell a direkt
nevelői hatásokat a gyermek spontán kezdeményezését segítse a kisgyermek
nevelő.
Környezet megismerése: a megismerési vágy működik a kisgyermekben:
a rácsodálkozás, a közlési vágy, az érzelmi fogékonyság a természet
szépségeire, a kipróbálási vágy, a cselekvőkészség mind kedveznek a
tevékenységeken történő tapasztalatszerzésnek.
Egyéb tevékenységek: a gyermek átéli a közös munkálkodás örömét a
tevékenység fontosságát, hasznosságát. Céljaink elérésének érdekében a
gyermekek érdekeit figyelembe lévő napirendet, és a vele összhangban lévő
kisgyermeknevelői munkarendet állítottunk össze.
Bölcsődénk élete:
Kapcsolat a szülőkkel: a szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen
tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről és a fontos napi eseményekről.

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak formái:
• beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor
• szülői értekezlet
• hirdető tábla
• írásos tájékoztatás
Beszoktatás: intézményünkben a beszoktatás anyával történik fokozatosan. Ez
a folyamat a családdal történő együttműködést helyezi előtérbe. A kisgyermek
és a kisgyermeknevelő között folyamatosan kialakuló érzelmi kötődés
¾ segíti a kisgyermek új környezetének elfogadásában
¾ megkönnyíti a beilleszkedést
¾ csökkenti a fellépő negatív tüneteket
Saját „gondozónő” rendszer: ez a rendszer a személyi állandóság elvén
nyugszik. A kisgyermeknek bölcsődébe járás egész időtartalma alatt ő a
kisgyermek nevelője.
Gyermekcsoport: intézményünkben kettő gyermekcsoport működik. Mind két
csoportban az induló gyermeklétszám 12 fő, mely évvégére általában megnő,
csoportonként kettő kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket.
Napirend: a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítva a gyermek
igényeinek, szükségleteinek kielégítését szolgálja, megteremtve a gyermekek
biztonság érzetét, a kiszámíthatóságot. Segítse a gyermeki aktivitás és önállóság
kialakulását.
Napirend kialakításánál figyelembe kellett venni:
• az üzemeltetés idejét
• gyermekcsoport életkori összetételét
• kisgyermek nevelők számát
• évszakok, időjárás változását
• gyermek fejlettségét, szükségleteit
Egyéb kapcsolatok:
‐ A gyermekek egészséges fejlődését a bölcsőde orvosa figyelemmel
kíséri. Heti egyszeri rendszerességgel elvégzi a szükséges vizsgálatokat,
ezeket dokumentálja. A felmerülő egészségügyi problémát a
gondozónővel, szülővel megbeszéli, illetve a szülőt írásban értesíti.

‐ A védőnő alkalmanként látogatja a bölcsődét, ha szükséges javaslatokat,
tanácsokat ad.
‐
‐ Az óvodával: a jó szakmai együttműködés, az óvoda és a bölcsőde között
az egységes nevelési elvek érvényesülése érdekében fontos.
Az elmúlt év közös rendezvényei:
‐ havi rendszerességgel Ovi mozi
‐ Mikulás várás
‐ Karácsonyi ünnepség
‐ Farangi mulatságon való részvétel (jelmezbe voltak öltözve a bölcsődések
is)
‐ Gyermeknapi programon való részvétel (légvár, arcfestés…stb.)
Városi Családsegítő Központtal: szükség esetén kérjük a segítségüket,
illetve felvesszük velük a kapcsolatot.
Ellenőrzések:
Az elmúlt egy év alatt 3 ellenőrzést kapott intézményünk:
‐ Magyar Államkincstár (normatíva felhasználásának ellenőrzése)
‐ Kormányhivatal (törvényességi ellenőrzés)
‐ ÁNTSZ (a bölcsőde az ANTSZ előírásának megfelelően üzemel-e)
Az ellenőrzések során hibát nem találtak.
A megnyitás óta eltelt időszak 110%-os kihasználtságot mutat, folyamatos
szülői megkeresés, illetve rendszeres beiratkozások jellemezték ez elmúlt évet
is. A szülők felől pozitív visszajelzéseket kapunk, nagy örömünkre szolgál, hogy
ilyen rövid idő alatt a szülők megelégedésére tudtunk dolgozni, hisz
gyermekeiket jól szervezet, nyugodt, derűs légkört sugárzó intézményben
tudhatják biztonságban.
Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus 25.

Szabó Istvánné
Óvodavezető

Bela Csilla
Szakmai vezető
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Ezen beszámolómmal intézményünk 2013. 09.01-től 2014. 08.31-ig terjedő
nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.

Működési feltételeink alakulása:
Óvodánkban délelőtt 3 csoportban, délután 3 csoportban folyik az oktató, nevelő
munka.
Férőhelyünk: 90 fő
Felvett gyermek: 90 fő
Napközis. 90 fő
Etnikai gyermek: 17 fő
HHH gyermekek száma: 15 fő
HH gyermekek száma: 27fő (ingyenes étkezők)
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 3 fő
Óvodai csoport
Kiscsoport
Középsőcsoport
Nagycsoport
Összesen:

A csoport
gyermek
létszáma
28
30
32
90

Etnikai
HH
HHH
kisebbséghez Gyermekek Gyermekek
tartozók száma
Száma
Száma
6
7
6
6
11
7
5
9
4
17
27
17

Logopédiai foglalkozásra jár: 13 fő
Nevelési tanácsadóba küldött gyermekek: 10 fő
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldött: 3 fő
Tanköteles korú: 32 fő
Iskolába mehet 25 fő
Visszamarad: 7 fő szülő kérésére, nevelési tanácsadó javaslatára.
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 3 fő
nagycsoportban 2 fő
középsőcsoportba 1 fő
Ezen gyermekeket igyekeztünk, a szakvéleményben jelzett területeknek
megfelelően szakemberek bevonásával fejleszteni
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Fejlesztő foglalkozások:
Heti 2 alkalommal fejlesztő pedagógus Wolfné Kereki Tünde
Gyógytestnevelés foglalkozások:
Heti 2 alkalommal (1 alkalommal gyógytorna, 1 alkalommal vízitorna)
gyógytestnevelő: Giricz Klára óvodapedagógus, a vízi
tornát
pedig
Gerhard
Renáta
gyógytestnevelő
óvodapedagógus tartja)
Logopédiai foglalkozás:
Heti 2 alkalommal logopédus: Dávid Joó Zsanett
Heti 1 alkalommal logopédus: Tokainé Tímár Csilla
Gyógypedagógiai foglalkozás:
Heti 1 alkalommal gyógypedagógus Wolfné Kereki Tünde
Heti 1 alkalommal IRYS-terápiával fejlesztett Gyuricza Klára
Az integrált gyerekek részére a fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat az
óvoda költségvetéséből kellett biztosítani, a vízi tornát tartó óvónő bére, és a
szállítás költsége a normatívánk terhére lett kifizetve.
Óvodánkban rendszeresen járnak a gyermekek, legtöbb hiányzás kiscsoportban
fordult elő és általában betegség miatt.
Mivel igen jó kapcsolatunk van a szülőkkel így sikerült Őket meggyőzni a
rendszeres óvodába járásról és alig akad hiányzó gyermek.

Személyi feltételeink:
Ebben az évben is jónak mondható.
-6 fő szakképzett óvónő
- 1fő pedagógiai aszisztens
-2 fő szakképzett dajka
-1 fő takarítónő
-1 fő fűtő-karbantartó
-1 fő adminisztrátor, aki könyvel és minden írásbeli munkát, elvégez
-1 fő fejlesztő pedagógus (saját dolgozó)
-1 fő logopédus (óraadó)
-1 fő gyógypedagógus (saját dolgozó)
-1 fő gyógytestnevelő (óvoda dolgozója)
-1 fő vízi tornát tartó gyógytestnevelő óvodapedagógus (saját dolgozó)
-1 fő IRYS terapeuta( óraadó)
A fenti pedagógusok bére is az óvoda költségvetését terhelte

4

Tárgyi feltételeink:
Tárgyi feltételünk évről-évre javul. Igyekszünk a gyermekeket körülvevő
környezetet nyugalmat, sugárzó, esztétikus bútorzattal, textíliával, dekorációval
körül venni.
Fejleszteni tárgyi eszközeinket az OVI Vacsora bevételéből tudtuk, egy komplex
mozgás fejlesztő forgó mászóka a Mamut tec Hungary Kft. kivitelezésével
került az óvodánk udvarára, melynek ütéscsillapítását Gyomaszolg Kft. végezte
el szakszerűen. A beüzemeléshez szükséges homok költségét támogatásként
kaptuk egy nagymamától.
A csoportszobákba fejlesztő játékokat, mesekönyveket illetve a környezet
esztétikusabbá, barátságosabbá tétele érdekében szőnyegeket vásároltunk saját
költségvetésünkből.
.
Felújítási munkák:
Az udvari játékok állagának megóvása érdekében, mint minden évben átfestünk,
felújítattunk minden játékot.
Az intézmény kerítése (70m hosszú) átfestésre került a nyár folyamán saját
költségvetésből.
ÁNTSZ ellenőrzés során hiányosságokat állapítottak meg, ezek voltak a
gyermekmosdó kevert vízzel való ellátása, mely sikeresen elkészült
önkormányzati finanszírozással.
Szakmai munkánkról:
Kollektívánk az 1999-ben elkészített és jól bevált program szerint dolgozik,
melyet 2013. tavaszán átdolgoztunk az új törvény értelmében. Az új program
elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a
hátrányos helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2003. szeptember 01-től vezettük be. A
programban kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a
csoport illetve a gyermekek személyi naplójában rögzítjük. A személyi naplóban
évente egy alkalommal rögzítésre kerülnek a következő mérési eredmények:
- a gyermek szociális érettsége
- a gyermek szociális fejlettsége.
- Mozgás fejlettsége
- Testséma fejlettsége
- Nyelvi kifejezőképességének fejlettsége
- Finommotorikus koordinációjának fejlettsége
- Gyermek téri tájékozódásának és térbeli mozgásának fejlettsége
- A gyermek értelmi fejlettsége

5

2004. szeptemberétől programunkhoz igazodó mérési rendszert dolgoztunk ki és
vezettünk be. A Városi Családsegítő Központ fejlesztő pedagógusával minden
év szeptemberében előzetes felmérést végzünk, melynek alapján differenciált
fejlesztési tervet készítünk. Az óvónők és a fejlesztőpedagógus lelkiismeretes
fejlesztő munkájának eredménye, hogy az újabb iskolaérettségi vizsgálatokon
igen jó eredményt érnek el a gyermekek.
2007 szeptemberétől a HHH gyermekek fejlettségi szintjének mérésére vezettük
be a DIFER mérést.
A mérések eredménye jelzi a szakember felé a fejlesztendő területeket. Ezen
mérést középső csoport évvégén, nagycsoportosoknál évelején és évvégén
végeztük el. A nagycsoportosoknál végzett mérés jelzi, hogy iskolaéretté váltake a gyerekek.
Célunk:
Megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre
figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat
során, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban csökkent a HHH gyermekek száma (15fő).
2007-től jelenleg is Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint
dolgozunk. Melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel
kell a nevelési folyamat fókuszába állítanunk. Ezért a törvényi előírásokat
figyelembe véve, nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen
gyermekek szociális és képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire
igen nagy szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges
táplálkozás és a megfelelő mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk,
hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy
életformájukká váljon. A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez
rendelkezünk szakképzett óvodapedagógusokkal, nagy mozgásteret biztosító,
tágas, esztétikus udvarral és jól felszerelt tornaszobával. Az egészséges
táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek rendszeresen biztosítottam friss
zöldséget a szülők által hozott gyümölcsből pedig gyümölcsnapot tartottunk.
A gyermekeket a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre tanítottuk. Ennek
keretében kerékpárral kirándultunk közvetlen lakókörnyezetünkbe a tájházba,
ahol megismerkedtünk a népi hagyományokkal, és a program zárásaként kelt
tésztából finom kalácsokat sütöttünk.
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Kapcsolatok:
A városban új óvodarendszer alakult ki, mely öt tagóvodát foglal magába és 3
óvoda jelenleg is vállalkozásban működik.
Városunkban két közös rendezvény van az óvodások részére.
- A városi Ugri-Bugri Sportnap a városi óvoda szervezte és bonyolította le
2013 őszén megtartott rendezvényt a sportcsarnokban.
- Az OVI-OLIMPIA(mindig a mi óvodánk tartja meg a Selyem úton)
Az OVI-OLIMPIA XV. alkalommal került megrendezésre. Ebben az évben is
minden óvoda elfogadta a meghívást. Eljöttek a hunyai és a csárdaszállási
óvodások is. Azonban az idei rendezvényen csak a vállalkozói óvodák mutattak
be tornagyakorlatot.
Támogatóink voltak ezen alkalomkor:
- Fülöp Zoltán területi képviselő
- Fülöp Imréné nyugalmazott óvodapedagógus
- Csikós Zoltánné nyugalmazott óvodapedagógus
A város iskoláival évente 4 alkalommal találkozunk:
- Óvodai szülői értekezleten ahol az iskolák programjaikat ajánlják
- Nyílt napon, melyet az óvoda rendez
- Nyílt napon, melyet az iskola rendez
- Különböző iskolai rendezvényeken (Tea délután, Karácsonyi ünnepség,
Mikulás ünnepség, Játszóház iskolakóstolgató)
A szülők felé nyitottak vagyunk évente négy szülői értekezletet tartunk, melyen
sikerült tájékoztatást adnunk óvodánk életéről, terveinkről.
Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában
tartanak előadást. Ebben az évben Fónagyné Dobos Katalin válaszolt a szülők
által feltett kérdésekre.
Fogadó órát havonta egy alkalommal, illetve szükség szerint előzetes
megbeszélés alapján tartanak a csoportvezető óvónők.
A teltházas játszóházak, nyíltnapok és az Ovi -VACSORA, erkölcsi és anyagi
sikere, a meghitt karácsonyi ünnepségünk is bizonyítja, hogy jó a kapcsolatunk a
szülőkkel. A családi házzal való jó kapcsolatot az is bizonyítja, hogy papír
gyűjtés alkalmával egy nagy konténer papírt gyűjtöttünk össze, melyből 11 ezer
forintot kapott az óvoda.
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Városi Családsegítő Központ
Ebben az évben a Városi Családsegítő Központ biztosította a logopédus
szakembert 2 alkalommal 4 órában. A Városi Családsegítő Központ óvodáknak
szóló rendezvényein mindig részt vettünk.
Gyermekorvos, védőnő
Az évenkénti szükséges vizsgálatot mindig elvégezte rendszeresen, időben.
Többször is végzett tisztasági vizsgálatot.
Szeptemberben a gyermekorvos szűrést végzett, mely alkalmával kiszűrte a
gyógytestnevelésre és mozgásfejlesztésre javasolt gyermekeket. Megadta a
megfelelő diagnózist, melyhez igazodva állította össze mozgásterápiáját a
gyógytestnevelő pedagógus.
Polgármesteri Hivatallal, Képviselő-testülettel
Az óvoda működtetésével összefüggő munkakapcsolatunk van.
Rendezvényeink: jó részt hagyományosak, mivel
15-éve minden évben megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
- Mikulás várás (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Farsangi mulattság (február)
- Készülődés a Húsvétra (március)
- Anyáknapja (május)
- Gyermeknapi kirándulás (június)
-OVI – OLIMPIA, Kihívás napján (Városunk IV. helyezéséhez ezzel a
rendezvénnyel sikerült hozzájárulni)
-OVI Ballagás (május vége)
- Kirándulás az Endrődi Tájházba kerékpárral
- Légvár, arcfestés és játszóházas foglalkozás szórakoztatta gyermeknap
alkalmával az óvodásainkat.
- kirándulás Nyíregyháza Állatkert
Szülővel, gyermekkel közösen:
- Adventi Játszóház (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Húsvét előtti játszóház (március)
Szülők és az óvoda dolgozói közösen:
Jótékonysági OVI-VACSORA (október)
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Külön foglalkozásaink:
- Számítógépes foglalkozás heti egy-egy délelőtt középső és nagycsoportban
vezeti: a mindenkori csoportvezető óvónéni
- Kézműves szakkör heti egy alkalommal
vezeti: Porubcsánszki Andrea
- Angol foglalkozás heti egy alkalommal
vezeti: Wolfné Kereki Tünde óvodapedagógus
- gyógytestnevelés heti 1 alkalommal
vezeti Giricz Klára gyógytestnevelő óvodapedagógus
- vízitorna heti 1 alkalommal
Vezeti:
Gerhárd
Renáta
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
- Társastánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezeti: Giricz Annamária

Intézményi munka ellenőrzése:
Az augusztusi tanévzáró és nyitó értekezleten megbeszéljük az egész évben
végzett munkát, melyen a pozitívumok és a negatívumok is egyaránt felszínre
kerültek. Az újabb feladatok megjelölésénél kikérem óvodapedagógusaim
véleményét.
Tanévnyitó munkatársi értekezleten minden óvodapedagógus kap ellenőrzési
tervet, melyben megjelölt szempontok szerint látogatok és értékelek a
foglalkozás után és évvégén egyaránt.
A kormányhivatal törvényességi ellenőrzést végzett
vonatkozásában. Az ellenőrzésen mindent rendben találtak.

intézményünk

2013-ban a következőre pályáztunk:
-OKM- támogatás HHH gyermekek felzárkóztatása (nyertes)
Óvodám a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani tudta az anyagi hátterét, a
zavartalan működésnek, céljaink megvalósulásának.
A 90 fő gyermeklétszám után 40.887 e forint állami normatívát kaptam.
A bérek és járulékok a pedagógus törvényszerinti besorolás szerinti emelt
összegének kifizetése: 32.446 e Ft. volt ebben a nevelési évben.
A fenn maradó összeget a rezsi költségekre, karbantartási munkákra ( festék
mész, tisztítószer ) fejlesztő eszközökre a pedagógiai munkához, fejlesztő
játékokra a csoportszobákba és az udvarra vásárlására fordítottuk. Továbbá a
környezettünk szebbé, esztétikusabbá tétele érdekében az elhasználódott
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szőnyegeket cseréltük ki a csoportszobákban, poharakat, kancsókat és egyéb
szükséges felszerelési eszközöket vásároltunk.
A Képviselő-testület újabb öt évre szóló feladat ellátási szerződést kötött
intézményemmel, mely további lendületet ad eddigi munkánknak.
A minőségi munkánk eredménye óvodánk teljes kihasználtsága, szülők, iskolák
elégedettsége, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkor biztosítása óvodásaink
számára.
Tisztelettel kérem, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus 25.
Tisztelettel:
Szabó Istvánné
óvodavezető

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2013/2014 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Készítette: Giricz Ilona óvodavezető
A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.
I. Működési feltételek:
Az óvoda férőhelye:
Felvett gyermekek száma:
Cigány kisebbség száma:
Tanköteles korú gyermek:
Logopédiai foglalkozást igényelt:
Gyógypedagógiai ellátást igényelt:
Iskolába ment:

40 fő
23 fő
18 fő
5 fő
4fő
4 fő
2 fő

A nevelési évben egy csoport működött az óvodában. A csoport létszáma 23 fő volt.
A 2012/2013-es nevelési évhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint a speciális
nevelést igénylő gyermekek száma nőtt.
A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján SNI gyermekeket az óvodában látja el utazó
gyógypedagógus heti két alkalommal.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti
két alkalommal.
A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a
fejlesztést a gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul,
személyes beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben
fordulunk segítségért különböző szervezetekhez (Családsegítő Központ, Gyámügy), erre
azonban ebben a nevelési évben nem került sor.
II. Személyi feltételek:
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Családi napközi vezető
Dajka:
Takarító
Óraadó logopédus:
Óraadó gyógypedagógus:

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A közmunka programot jelenleg az óvoda nem tudja kihasználni.

III. Tárgyi feltételek:
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai
munkában is nagy segítséget jelentenek. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a
logopédus és a gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék
kiválasztásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus
tanácsát ilyenkor igénybe vesszük. Ebben a nevelési évben több játék cseréje megtörtént.
Régóta esedékes volt egy új játék az udvarra, ebben a nevelési évben egy szép fajátékkal
bővült az udvari játékok sora.
A többi udvari játékaink még mindig bővítésre, cserére szorulnak. Sajnos önerőből a
cserét megoldani nem tudjuk, még a pályázati önerő előteremtése is sok esetben gondot okoz,
de a pályázati lehetőségek is egyre csökkennek. Igyekszünk különböző módon használhatóvá
varázsolni a játékokat azért, hogy ne kelljen megszüntetni őket, de a megfelelő minősítést így
sem kapja meg.
Ebben a nevelési évben nem kerültünk be az IPR támogatásba.
Szakkönyvtárunkat ez évben sem sikerült bővíteni.
Az elmúlt évek igen nagy létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő
szülők rendelkezésére.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos
gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való
fejlődését.
IV. Szakmai munkáról:
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés
és az iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle
módon történő együttélésének tanulása.
A tanulás a képességek-, a magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára,
megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és
makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás
fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel,
önállóan végezzék. Örömmel vesszük, hogy az iskolában gyermekeink jól, sokszor kiválóan
teljesítenek.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet
továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat,
melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen
erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra
szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már
önmagában igényli az alacsony csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a felzárkóztatása
nagy létszámú csoportban nem szerencsés.

23 kiscsoportos, középső, és nagycsoportos gyermek dolgozott együtt. E gyermekek
között 4 SNI gyermek volt, valamint 7 HHH gyermek is volt a csoportban. A családi napközi
csoportban 12 gyermek volt e nevelési évben.
Ismét jár óvodánkba az ovi-mozi. E szórakozási forma minden gyermeknek elérhető
áron biztosítja a szórakozást, úgy, hogy ki sem kell mozdulni az épületből. Ez évben csökkent
a gyermekműsorok száma, mozi, színház, valamint a belépők ára nagyon megemelkedett, ami
óvodánkban gondot okoz.
Délután térítés ellenében társastáncot szerveztünk, melyre egyre nagyobb az igény az
óvodában és az óvodán kívül is. A foglalkozáson részt vett gyermekek júniusban
bemutatkoztak a Rumba TSE évadzáró ünnepélyén, valamint a Paprikás krumpli főző
versenyen.
Óvodámban minden iskolaköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük
ezt azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk,
hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési
lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában
jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános
tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a
legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára
van képesített óvodapedagógusunk.
A többi eszközt a Nevelési Tanácsadó segítségével tudjuk igénybe venni, melynek
lehetőségével élünk is.
Ez év januárjától ismét aktívan ki tudom venni a részem az óvoda életéből, mely nagy
könnyebbséget jelentett a dolgozóknak.
V. Kapcsolatok:
Az óvodák kapcsolata egyre kiegyensúlyozottabb. A gondok, problémák közelebb
hozták egymáshoz az intézményeket. Kivétel egy-egy intézmény kapcsolata.
Mindenki szeretné gyermekeit megtartani, illetve új gyermekeket szerezni, ezért nem
akar egyik óvoda sem lemaradni a másik szolgáltatása, tevékenysége mögött. Tapasztalatom
szerint ezek a szolgáltatások nem mindig a gyermek érdekeit, hanem a szülők elkápráztatását
szolgálja, pedagógiai divatirányzatot teremt, nem mindig van valós igény mögötte.
A szülőkkel való kapcsolattartás több rétű. Első a családlátogatás. Később napi
kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a megbeszélés lehetőségeit, többnyire
azonban mi. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői találkozó, valamint igény esetén
a fogadóóra. Végül, de nem utolsó sorban a Tulipános Óvoda Hírlevele, melyet működésem
kezdete óta havi rendszerességgel ingyenesen juttatok a családoknak. Ebben helyet kapnak az
aktuális hónap eseményei, a következő hónap várható programjai. Helyet kapnak benne
nevelési kérdések, valamint a tanult versek, kedvenc mesék, kifestők, játékok.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon találkozunk, tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein,
nyíltnapokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik
meglátogatják az elsősöket az iskolában.

A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával a kapcsolatunk stagnál.
A Kis Bálint Általános Iskolával igazán nincs kapcsoltunk.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a
különböző munkaközösségek munkájában is.
VI. Rendezvények:
Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák
napja, Évzáró-búcsú ünnep. E rendezvényeket igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a
lehető legtöbb szülő, vagy más családtag részt vegyen rajta. A karácsonyi játszóház ebben a
nevelési évben is nagy siker aratott, tervezzük továbbra is megrendezni. Meghívtuk Öregszőlő
kisiskolás diákjait, és együtt készítettünk szebbnél szebb karácsonyi díszeket. Ilyenkor a
gyermekek élvezik, hogy a szüleikkel együtt tevékenykedhetnek.
Az Anyák napja bensőséges ünnep volt. Az évzárót családi nappal ünnepeltük, mely
nagyon jól sikerült, majdnem minden család részt vett rajta. Közös bográcsozás zárta a
rendezvényt.
VII. Az intézményi munka ellenőrzése:
Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések
eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali
megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen
névtelenül választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek illetve elégedetlenek, milyen
változásokat szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami
történik az óvodában. Minket nagyon kritikus szemmel figyelnek, és amit otthon nem kap
meg a gyermek, azt az óvodától maximálisan elvárják, sőt sokkal többet. Főleg az a réteg,
mely úgy gondolja, hogy a sok gyermekre való tekintettel nekik minden „jár”, és
kötelezettségeik a nehéz helyzetükre való tekintettel nincsenek.
Büszkeséggel tölt el, hogy tartós távollétem alatt is zavartalanul folyt a munka az
óvodában, munkatársaim nem az ellenőrzés miatt dolgoztak megfelelően, az ellenőrzés
elmaradásakor is tudták a kötelességüket.
VIII. Egyéb:
A 2013/2014-es nevelési évben a pályázati lehetőségek tovább csökkentek. Jelenleg
nincs beadott pályázatunk.
A 2013/14-es nevelési évben nevelési évben 23 gyermek volt beíratva, az SNI
gyermekek száma 4 fő volt, melyre 1. 194. 933.-/hó támogatást kaptunk. Ez magába foglalta
az étkezési támogatást, valamint a cigány kisebbség után kapott támogatást is. Ez az összeg
fedezte az óvoda kiadásait.
Ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek. Óvodámban a gyermekek 98%-a részesül ilyen támogatásban.

A gyermekek étkeztetése a Gondozási Központból történik. A kiszállított étel
minősége az utóbbi időben sokat javult, változatosabb lett.
Ez évben, az óvodában tisztasági meszelés, a játékok, székek festése mázolása
történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus26.
Giricz Ilona
óvodavezető
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Készítette: Varjú Judit

A bölcsőde mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetes 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését – gondozását végző
intézmény.
Ennek tükrében bölcsődénk feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátása, gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése, segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy
napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek
egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A bölcsődei
felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó,
gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra,
hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban
részesüljön a gyermek.
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat
ennek tükrében végezni. Olyan lehetőségeket biztosítva, ahol a szülő és gyermeke élvezheti
az együttlét örömét, a gyermek megtapasztalhatja a szabad játék örömét. Célunk, hogy
gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük, segítsük személyiségük
kibontakoztatását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek és tapasztalatokat
szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon.
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Intézményünk 2 csoportos, 24 férőhelyes
A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos, a bölcsődei ellátás igénybevételére a szülővel
megállapodást kell kötni, amely tartalmazza az ellátás tartalmát, az intézmény térítési díját, az
intézmény által vezetett dokumentációkat.
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek és napi
jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez is feltétele az állami
normatíva igénylésének.
Bölcsőde férőhelye (működési engedély)
Beíratottak száma egész évben
Kapacitás kihasználtság
gondozott/férőhely (%)

2013
24
56
106,67

A bölcsődei statisztikai adatok igazolják, hogy a bölcsőde kapacitása évek óta meghaladja az
engedélyezett mértéket.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A bölcsődében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.
A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 fő kisgyermeknevelő végzi.
Bölcsődevezető
Kisgyermeknevelő
Kisegítő:

1 fő
4 fő
2 fő

A kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban
dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel.
A szociális-és gyermekvédelmi területen a szociális akkreditált továbbképzéseken
rendszeresen részt vesznek kisgyermeknevelőink és továbbképzési kötelezettségüket a
rendelkezésre álló időn belül teljesítik.
A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a
bölcsődét szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el.
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak
hozzá kérdéseikkel, észrevételeikkel.
KAPCSOLATTARTÁS:
¾ Folyamatos a kapcsolat a békéscsabai volt módszertani bölcsődével, részt veszünk az
általuk szervezett szakmai értekezleteken. Módszertani anyagaik, továbbképzési
lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent számunkra. Szakmai munkánkra az
érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók
A bölcsődei nevelés csak úgy lehet sikeres, ha jó a család és bölcsőde kapcsolata,
együttműködésükben egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus
fejlődése.
¾ Szülőkkel való kapcsolattartás:
- Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid
betekintést nyerhet a bölcsődei életbe
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel, célja
a családdal való kapcsolatfelvétel otthoni környezetben, melynek során a
kisgyermeknevelő fontos információ birtokába jut, ami segítségül szolgál a
beszoktatás és a bölcsődei nevelés során
- Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk
- Szülői értekezlet keretében mutatjuk be intézményünket és annak működését
- Egyéni beszélgetés, rendszeres napi találkozás a szülőkkel (átvétel, hazaadás)
- A gyermek fejlődésének nyomon követése az írásos tájékoztatón, a fejlődési
naplón és az üzenő füzeten keresztül valósul meg
- Játszóházak
- Rendezvények

¾ Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek
ellátása során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal.

ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kultúrált étkezés feltételeit és a szabályrendszer
kialakítását is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az
étkezés.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a reggeli, tízórai,
uzsonna előállítása a bölcsőde tálalókonyháján történik.
A bölcsődében is biztosított a kedvezményes étkeztetés
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rá szorultsági alapon szervezett étkeztetésre
jogosult gyermekek /50%-os/

9 fő
0 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a felújítási,
karbantartási feladatok folyamatosak.
A bölcsőde egy gondozási egységből áll. Modern, a szabványnak megfelelő bútorainkkal
mindkét csoportszoba berendezése, felszereltsége magas színvonalú, biztonságos és minden
szempontból megfelel a szakmai előírásoknak, az évszakoknak megfelelő dekorációval pedig
kisgyermeknevelőink még hangulatosabbá teszik a bölcsődei légkört.
A gyermekek nyugodt, délutáni pihenését modern, a kor elvárásainak megfelelő WESCO
fektetők biztosítják.
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő játékokat minden évben bővítjük.

A nyári időszakban felújításra került a bölcsődei részlegünk mosdóhelyisége, melyre
közegészségügyi és esztétikai szempontból is nagy szükség volt már.

SZAKMAI MUNKA:
A bölcsődei élet megszervezése a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”
módszertani levél alapján történik. Ez meghatározza a bölcsőde tárgyi és személyi feltételeit,
valamint a bölcsődei ellátás alapprogramját. A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai
alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a
kisgyermeknevelői munka minimum követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a
beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek
a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük
fejlődésére is kihatnak.
Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő Szakmai Programunk. Kiemelt
feladatunk a szokások kialakítása, a gyermekek személyiségfejlesztése a játékon keresztül,
valamint a szülőkkel való szoros együttműködés.
A szakmai munkát a bölcsődevezető fogja össze. Szervezi, irányítja a szakmai
irányelveknek megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden területét.
A kisgyermeknevelők tevékenysége igen sokrétű és nagy odafigyelést igényel. A
kisgyermeknevelő feladata az intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi
adminisztráció vezetése. A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a munkáját, a
gondozás-nevelés mindig személyre szóló. Az egyes gyermekek életkora, fejlettségi szintje
határozza meg a vele való foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni
bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege,
hogy munkaidejében a saját gyermekeit gondozza, velük foglalkozik, a társgondozónőhöz
tartozó gyermekeket csakis annak távollétében látja el. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen
az egészséges személyiségfejlődéshez.
A kisgyermeknevelő feladata, hogy a nap bizonyos részében megadja azt a biztonságot és
szeretetet, amely a gyermek testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődéséhez szükséges.
Természetesen ehhez szükség van a család és a bölcsőde jó kapcsolatára is.
A jó kapcsolat egyik alappillére a rendszeres napi találkozás a szülőkkel, ahol alkalom
adódik a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésére.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani.
A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik
magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított.

FINANSZÍROZÁS:
A bölcsődében a korábbi „ténylegesen bent lévő gyermek” alapú finanszírozás helyett a
„beíratott gyermek” alapú finanszírozási rendszer lépett életbe. Az ellátottak és a fenntartók
számára ilyen mértékű és jelentőségű változás a korábbi kormányzati ciklusokban nem volt.
Ezzel a módszerrel egy kiszámíthatóbb működtetés valósulhat meg. Emellett a bölcsődében a
hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása után
differenciált finanszírozás valósul meg: 105%-os, illetve 110%-os támogatás igényelhető.

RENDEZVÉNYEINK:
Bölcsődei rendezvényeink az alábbiak:
¾ Őszi lovas kocsis kirándulás a ligetbe

¾

HALLOWEEN-napi felvonulás

¾

Karácsonyi játszóház

¾

Mikulás és karácsonyi ünnepség

¾ Farsang

¾ Húsvéti játszóház

¾ Gyermeknap

¾ Családi nap

SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás.
Ősztől-tavaszig a bölcsődés gyermekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe
építve veszik igénybe sószobánkat.

ELLENŐRZÉSEK:
Ebben az évben a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott hatósági
ellenőrzést intézményünkben a bölcsődei szolgáltatás vonatkozásában.
Továbbá ezen ellenőrzés részeként a Szociális és Gyámhivatal felkérte a Békéscsabai Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalát, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét illetve a Szarvasi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatalát, hogy saját hatáskörükben eljárva szintén folytassák le hatósági
ellenőrzésüket.
Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem tapasztaltak.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is
megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei
ellátást biztosítsuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus 26.
Varjú Judit
sk.
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Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) felülvizsgálata, az
esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) felülvizsgálata
A 2012. szeptember 1. napjától hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási
rendelete hatályon kívül helyezte a közoktatás minőségbiztosításával és –fejlesztésével kapcsolatos jogszabályi
előírásokat.
Önkormányzatunk megalkotta közoktatási minőségirányítási programját, majd annak felülvizsgálatát is elvégezte, így
eleget tett az akkor hatályos törvényi kötelezettségének. Minőségirányítási programjában határozta meg az óvodák
szakmai beszámolójának tartalmi elemeit, a program 2012-ben hatályát vesztette, azonban a szakmai beszámolók
tartalmi elemeinek meghatározása aktuális, hiszen mind a köznevelési szerződés alapján önkormányzatunkkal
együttműködő nonprofit kft-ék fenntartásában működő, mind a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő óvoda e szempontrendszer alapján készíti el a beszámolóját.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a köznevelési szerződés alapján önkormányzatunkkal
együttműködő nonprofit kft-ék fenntartásában működő óvodák számára a minőségirányítási program és a
köznevelési szerződés 5. pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a szakmai beszámolók tartalmai elemeit:
I. Óvoda működési feltételei
- gazdálkodás
Pénzügyi finanszírozás helyzetének bemutatása különös tekintettel az állami támogatás
felhasználására
- statisztikai adatok:
- férőhelyek száma,
- beíratottak száma,
- tanköteles korú gyermekek száma,
- speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma,
- tankötelezett korú, de a szülők kérésére óvodában maradó gyermekek száma
- Csoportlétszám adatok(A csoport megnevezése mellé kérem, szíveskedjen megadni
"v" vegyes, "kis" kiscsoport, "köz" középső, "nagy" nagycsoport jelölést)
- Az engedélyezett férőhelyhez képest viszonyítva a beiratkozott gyermekek száma - megfelelő, magasabb,
alacsonyabb?
- A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva több vagy kevesebb?
- Melyik csoportban vannak számottevően többen?
- Hogyan kezelik ezt a problémát?
- Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma:
- Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz továbbküldött gyermekek száma:
- Hogyan történik az utógondozás?
- A rendszertelen óvodába járás mely csoportra, melyik korosztályra jellemző (leginkább)?
- Milyen intézkedéseket tesznek, hogy elérjék a rendszeres óvodába járást? Milyen eredménnyel?
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
- Épület felújítási igény?
- Milyen fejlesztések történtek az adott nevelési évben
- Nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megítélése szerint milyen?
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IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
- Kimenet szabályozás - a fejlődés jellemzőinek óvodáskor végére kívánatos szintjének meghatározása:
- Hogyan definiálják az egységes iskolaérettségi mutatókat az egységes értékelés érdekében?
- Milyen szempontok alapján javasolják az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését?
- Milyen mérésmetodikai eszközöket kívánnak igénybe venni?
- A nevelési program átdolgozását tervezik-e?
- Történt-e módosítás a nevelési programban az elmúlt időszakban?
- az úszásoktatás hatékonyságának elemzése
V. Kapcsolatok
- Hogyan tartják az óvodák egymással a kapcsolatot?
- Hogyan hatnak az intézmények egymásra?
- Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, más munkájukat segítő intézményekkel?
VI. Rendezvények
- Milyen hagyományos és új rendezvényeik vannak?
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
- Vezetői munkájára milyen hatással volt véleménye szerint az elmúlt időszakban lefolytatott törvényességi
ellenőrzés?
- Saját intézményében készít-e ellenőrzési tervet?
- Vezetői ellenőrzéseinek eredményéről tájékoztatja-e az érintetteket?
- Az éves beszámolóit megvitatja-e az óvodapedagógusaival?
- Milyen elégedettségi és eredményességi visszajelzések vannak az intézmény munkájáról?
VIII. Egyéb
- Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről
2. Esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése
Gyomaendrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, Programja és Intézkedési Tervét
(továbbiakban: Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés) önkormányzatunk 2012. júliusában vizsgálta felül. A dokumentum
szerves részét képezi Önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (továbbiakban: HEP). A HEP
törvényben előírt soron következő felülvizsgálatára 2015. évben kerül sor.
Mind az oktatási ágazatban bekövetkezett változások miatt, mind a HEP soron következő felülvizsgálata miatt
szükséges az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés felülvizsgálata.
A hivatal a felülvizsgálatot az alábbi ütemterv alapján tervezi megvalósítani:
Feladat
Ütemterv elfogadása
Intézményi adatok bekérése
Helyzetelemzés elkészítése
Program és intézkedési terv
összeállítása
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés
elfogadása

határidő
2014. szeptember 25.
2014. november 30.
2014. december 31.
2015. január 31.

felelős
Képviselő-testület
Oktatási előadó
Oktatási előadó
Oktatási előadó

2015. február 28.

Képviselő-testület

Kérem a Képviselőtestületet szíveskedjen az előterjesztést megvizsgálni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.

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

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

15

1. döntési javaslat
"Óvodai beszámolók tartalmi elemeinek meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési szerződés alapján önkormányzatunkkal
együttműködő nonprofit kft-ék fenntartásában működő óvodák számára az óvodai feladat-ellátásra kötött
köznevelési szerződés 5. pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a szakmai beszámolók tartalmai elemeit:
I. Óvoda működési feltételei
- gazdálkodás
Pénzügyi finanszírozás helyzetének bemutatása különös tekintettel az állami támogatás
felhasználására
- statisztikai adatok:
- férőhelyek száma,
- beíratottak száma,
- tanköteles korú gyermekek száma,
- speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma,
- tankötelezett korú, de a szülők kérésére óvodában maradó gyermekek száma
- Csoportlétszám adatok(A csoport megnevezése mellé kérem, szíveskedjen megadni
"v" vegyes, "kis" kiscsoport, "köz" középső, "nagy" nagycsoport jelölést)
- Az engedélyezett férőhelyhez képest viszonyítva a beiratkozott gyermekek száma - megfelelő, magasabb,
alacsonyabb?
- A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva több vagy kevesebb?
- Melyik csoportban vannak számottevően többen?
- Hogyan kezelik ezt a problémát?
- Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma:
- Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz továbbküldött gyermekek száma:
- Hogyan történik az utógondozás?
- A rendszertelen óvodába járás mely csoportra, melyik korosztályra jellemző (leginkább)?
- Milyen intézkedéseket tesznek, hogy elérjék a rendszeres óvodába járást? Milyen eredménnyel?
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
- Épület felújítási igény?
- Milyen fejlesztések történtek az adott nevelési évben
- Nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megítélése szerint milyen?
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
- Kimenet szabályozás - a fejlődés jellemzőinek óvodáskor végére kívánatos szintjének meghatározása:
- Hogyan definiálják az egységes iskolaérettségi mutatókat az egységes értékelés érdekében?
- Milyen szempontok alapján javasolják az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését?
- Milyen mérésmetodikai eszközöket kívánnak igénybe venni?
- A nevelési program átdolgozását tervezik-e?
- Történt-e módosítás a nevelési programban az elmúlt időszakban?
- az úszásoktatás hatékonyságának elemzése
V. Kapcsolatok
- Hogyan tartják az óvodák egymással a kapcsolatot?
- Hogyan hatnak az intézmények egymásra?
- Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, más munkájukat segítő intézményekkel?
VI. Rendezvények
- Milyen hagyományos és új rendezvényeik vannak?
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
- Vezetői munkájára milyen hatással volt véleménye szerint az elmúlt időszakban lefolytatott törvényességi
ellenőrzés?
- Saját intézményében készít-e ellenőrzési tervet?
- Vezetői ellenőrzéseinek eredményéről tájékoztatja-e az érintetteket?
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- Az éves beszámolóit megvitatja-e az óvodapedagógusaival?
- Milyen elégedettségi és eredményességi visszajelzések vannak az intézmény munkájáról?
VIII. Egyéb
- Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése, Programja és Intézkedési Tervének felülvizsgálatát az alábbi ütemterv alapján végzi el:
Feladat
Ütemterv elfogadása
Intézményi adatok bekérése
Helyzetelemzés elkészítése
Program és intézkedési terv
összeállítása
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés
elfogadása

határidő
2014. szeptember 25.
2014. november 30.
2014. december 31.
2015. január 31.

felelős
Képviselő-testület
Oktatási előadó
Oktatási előadó
Oktatási előadó

2015. február 28.

Képviselő-testület

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat
kiírása
Komróczkiné Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő minden évben meghirdeti az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján. A
települési önkormányzatoknak évente lehetőségük van az azt követő évi fordulóhoz csatlakozniuk. Idén 2014.
október 1-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2015-ös fordulójához, mely a
2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozik. A csatlakozás után legkésőbb október
3-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatot. A pályázatokat csak elektronikusan lehet benyújtani a
www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”. Az „A” típusú pályázatot felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók nyújthatják be, a „B” típusút pedig a 2014/2015-ös
tanévben érettségiző tanulók. Az „A” típusú pályázat 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre
vonatkozik, a „B” típusú pályázat pedig 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre, amennyiben a
tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 félév alatt a kritériumoknak.
A Bursa Hungarica 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13.§-a a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.(…) A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2012-es forduló tapasztalatai:
A 2012-es fordulóban határidőre 31-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, 3-an pedig „B” típusút. A 34 főből
mindegyik megfelelt a szükséges kritériumoknak.
A 2012. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 1.035.000.-Ft lett felhasználva
(ebből 930.000.-Ft az „A” típusú: 31 fő x 10 hó x 3.000.-Ft, valamint 45.000.-Ft a „B” típusú: 3 fő x 5 hó x 3.000.-Ft
pályázók körében) + 60.000.-Ft (a 2010. évi 1 fő „B” pályázója és a 2011. évi 3 fő „B” pályázója), mely átutalásra
került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő 2012. évben 90.000 Ft-ot
utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2012-es költségvetési évben:
31 db A típusú pályázat x 10 hónap (2012-es forduló)
3 db B típusú pályázat x 5 hónap (2012-es forduló)
3 db B típusú pályázat x 5 hónap (2011-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2010-es forduló)
Összesen:
Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő
visszautalt összeg:
Ténylegesen felhasznált összeg:

A 2013-as forduló tapasztalatai:
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által

930.000 Ft
45.000 Ft
45.000 Ft
15.000 Ft
1.035.000 Ft
90.000 Ft
945.000 Ft

A 2013-as fordulóban határidőre 36-an nyújtottak be „A” típusú pályázatot, 5-en pedig „B” típusút. A 41 főből 38-an
(34 fő „A” típusú és 4 fő „B” típusú pályázat) feleltek meg minden kritériumnak.
A 2013. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 1.110.000.-Ft lett felhasználva
(ebből 1.020.000.-Ft az „A” típusú: 34 fő x 10 hó x 3.000.-Ft, valamint 60.000.-Ft a „B” típusú: 4 fő x 5 hó x 3.000.-Ft
pályázók körében) + 30.000.-Ft (a 2012. évi 1 fő „B” pályázója és a 2010. évi 1 fő „B” pályázója), mely átutalásra
került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő 2013. évben 195.000 Ft-ot
utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2013-as költségvetési évben:
34 db A típusú pályázat x 10 hónap (2013-as forduló)
4 db B típusú pályázat x 5 hónap (2013-as forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2012-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2010-es forduló)
Összesen:
Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő
visszautalt összeg:
Ténylegesen felhasznált összeg:

által

1.020.000 Ft
60.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft
1.110.000 Ft
195.000 Ft
915.000 Ft

A 2014-es forduló tapasztalatai:
A 2014-es fordulóban határidőre 20-an nyújtottak be „A” típusú pályázatot, „B” típusút pedig nem . A 20 főből 19-en
feleltek meg minden kritériumnak.
A 2014. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 720.000.-Ft lett
felhasználva mely átutalásra került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a
Támogatáskezelő 2014. évben 195.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2014-es költségvetési évben:
19 db A típusú pályázat x 10 hónap (2014-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 10 hónap (2012-es forduló)
4 db B típusú pályázat x 10 hónap (2013-as forduló)
Összesen:
Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő
visszautalt összeg:
Ténylegesen felhasznált összeg:

által

570.000 Ft
30.000 Ft
120.000 Ft
720.000 Ft
75.000 Ft
645.000 Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt fordulókban egységesen 3.000 Ft-os havi támogatást ítélt meg a
támogatottak részére. A 2012-es, 2013-as és 2014-es költségvetési rendeletben 1.500.000 Ft-ot különítettünk el a
Bursa Hungarica támogatások önkormányzati részeként, melyből 2012-ben 945.000.-Ft, 2013-ban 915.000.-Ft,
2014-ben pedig 645.000 Ft került felhasználásra (a 2010-es fordulóhoz való csatlakozás óta támogatott B típusú
pályázók -5 fő- támogatási összegével is számolva).
A 2015-ös forduló pályázatainak benyújtási határideje 2014. november 7. lesz, tehát a novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat érkezik, és annak megfelelően kalkulálható a támogatás mértéke,
melynek forrása a 2015. év költségvetésébe kerül megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

Döntési javaslat
"Bursa Hungarica 2015"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és felhatalmazza Várfi András polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 3000.- Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2014/2015-ös tanév II. félév és 2015/2016-os tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2015/2016-os tanév I. félévétől (további 5 féléven keresztül).
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Várfi András polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg függvényében a forrás kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat
2015 évi költségvetési tervezetének összeállításakor.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) .
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó
családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes
forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem
értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos
személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános
szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
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A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
………………….. Ft
0-8 pont

0 Ft

6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában az „A” típusú pályázat és a „B” típusú pályázat kiírását:
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III.26.)Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
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vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
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vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a)
a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba
vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje;
b)
a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a
Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson,
e)
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
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5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati
elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015.
március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő
részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok
időtartamára tekintettel állapítják meg.
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Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017.
tanév és a 2017/2018. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be.
A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
25

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév
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második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen .
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
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A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
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a)
az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során,
az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati
elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015.
március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok
időtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be.
A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása
Komróczkiné Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének 32/1991.(III.11.) számú határozatával alapított
és elfogadott Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása szükséges, a
kuratórium elnökének, Kóris György Bélánénak sajnálatosan bekövetkezett halála miatt.
Az alapító okiratban rögzíteni kell a tagokat, majd megküldeni a Gyulai Törvényszék felé a változtatást.
A Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak megbízása 2016. április 30 napjáig érvényes.
Jelenlegi tagok
kuratórium (5 fő)
elnöke: Kóris György Béláné
titkára: Megyeriné Csapó Ildikó,
tagjai: Dr. Perneczky László Árpád, Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén, Nagyné Perjési Anikó, Dr. Frankó
Károly, Diószegi Gyula Antalné, Fülöp Imréné, Dobó
Sándorné
felügyelő bizottság (3 fő)
tagjai: Molnárné Vajó Katalin, dr. Komlovszki Zita, Ugrainé Gróf Éva
Fentiek értelmében szükséges a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása.
Az előterjesztés döntési javaslata részletesen tartalmazza a változásokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és a döntési javaslat alapján hozza
meg döntését.

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

A bizottság javasolta, hogy vegyék le az előterjesztést a szeptember 17-i
bizottsági ülés napirendi pontjai közül. A szeptember 25-i testületi ülést
megelőzően egy rendkívüli bizottsági ülés keretében tesznek majd javaslatot a Közalapítvány kuratóriumának javaslatára- a kuratórium elnökének
személyére.

Döntési javaslat
"képtár alapító okirat módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint alapító az 1991. március 28. napján alapított-32/1991.(III.11.) Kt számú
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hat.-, és 1998. április 30-án -102/1998.(IV.30.) Kt számú hat.-közalapítvánnyá minősített Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
1)
Az Alapító Okirat „4.)A Közalapítvány kezelője és képviselete” 4.3 pontjainak helyébe a következő lép
4.3. A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.
A kuratórium elnöke: ……………………………………………………..
2)
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az Alapítói határozatot, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának – mint alapítónak – a Képviselő-testülete ______________ sz. határozatával jóváhagyta.
Egyidejűleg megbízást adott az Alapító arra, hogy képviseletében Várfi András polgármester az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatban keletkező okiratokat saját kezűleg és jóváhagyólag írja alá.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tevékenység elismerés kifejezése kegyeleti gesztussal
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy hosszas betegség után hunyt el a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjteményt kezelő, Közalapítvány Gyomaendrőd Közgyűjtemény kuratóriumának elnöke, Kóris Györgyné.
Kóris Györgyné a képviselő-testület megbízásából vezette a közalapítványt, rendezte a Képtár kiállításait,
jelenlétével biztosította nyitva tartási időben a szakmai tárlatvezetést, nyertes pályázatokkal segítette elő a képtár
épületbelsőjének felújítását. Még betegsége idején is a Képtár sorsát szervezete. Lelkiismeretes, odaadó munkája
sokáig hiányozni fog a helyi művészeti értékek megőrzését végzők táborában.
A kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet értelmében Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt gyomaendrődi lakost, aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy
közéleti életműve alapján arra méltóvá vált.
A családdal egyetértésben kezdeményezem, hogy Kóris Györgynét kiemelkedő hivatásbeli érdemeire tekintettel az
önkormányzat tekintse saját halottjának a temetési költségből az urnafülke megváltási díjának átvállalásával.

Döntési javaslat
"Tevékenység elismerés kifejezése kegyeleti gesztussal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete néhai Kóris Györgynét, Közalapítvány Gyomaendrőd
Közgyűjtemény kuratóriumának volt elnökét, a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet
1. § (1) bekezdés f) pontja alapján saját halottjának tekinti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a családtól átvállalt 86.870.- forint temetési költség utalásáról intézkedjen.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. javadalmazási szabályzata
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, alapján a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok, legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági
tagok, illetve a Munka Törvénykönyve rendelkezései hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a T. Képviselő – testület elé terjesztette jóváhagyásra a társaság
javadalmazási szabályzat tervezetét.
Fekete József, mint a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft és Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselője nyilatkozatot tesz, hogy ezen
cégeknél javadalmazásban nem részesül. Ennek megfelelően nem készült javadalmazási szabályzat a kettő cégre
vonatkozóan.
A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 %
tulajdonában álló Gyomaszolg Ipari Park Kft. vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és felügyelő
bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
A törvény rendelkezései alapján a szabályzatot, vagy annak módosítását az elfogadásától számított harminc napon
belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

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

A Bizottság egyhangúlag javasolja a határozati javaslatban
szereplő javadalmazási szabályzat elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alábbi javadalmazási
szabályzatát.
TERVEZET
A GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
I.

Bevezető
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1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény (a
továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, legfőbb szerve
köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. Törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (a
továbbiakban: Szabályzat).
2) A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 %
tulajdonában álló Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) vezető tisztségviselői, vezető
állású munkavállalói és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
3) A Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Szabályzatot, vagy annak módosítását az elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
I. A Szabályzat hatálya
1) A Szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzat által alapított és a Törvény 1. § b) pontja értelmében
többségi (100%-os) befolyása alatt álló Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban:
Társaság) terjed ki.
2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed vezetőtisztségviselőkre:
a) az ügyvezetőre, aki a munkáltató vezetője, ill. helyettesére /Mt. 208. § (1)/, továbbá a tulajdonos által vezetőnek
minősített munkavállalókra /Mt. 208. § (2)/ (a továbbiakban: vezető állású munkavállaló)
c) a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira.
3) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a
a) a vezető tisztségviselő javadalmazására
b) a vezető állású munkavállaló javadalmazására
c) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazására (tiszteletdíjára)
d) egyéb juttatásokra, valamint
e) a jogviszony megszűnésének esetére biztosított juttatások módjára, mértékének
elveire, rendszerére.
4) A Szabályzat időbeli hatálya
A Szabályzat a Képviselő –testület által meghozott határozat napján, 2014 év…..hó….nap időponttól lép hatályba
és határozatlan időre szól.
II. A Javadalmazás módjának, mértékének általános elvei
1) A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem különkülön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják hátrányosan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott m
űködését.
2.) A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a szolgáltatás minőségéhez.
3) A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell
érvényesíteni:
a) gazdaságosság,
b) versenyképesség,
c) azonos elbírálás,
d) átláthatóság,
e) a munka minősége,
f) arányosság a munkavégzés, a felelősség, az elért eredmény tekintetében,
III. Az ügyvezető és vezető állású munkavállaló javadalmazása
1) A társaság ügyvezetőjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21.§ (3)
bekezdése alapján a Képviselő-testület választja meg határozott/határozatlan időre.
2) Az ügyvezető javadalmazásának arányban kell állnia különösen a munkavégzéssel, felelőssége mértékével, a
rábízott vagyon nagyságával és a foglalkoztatottak létszámával.
3) Az ügyvezető személyi alapbérének összegét a Képviselő-testület határozza meg a megválasztáskor. A
Képviselő–testület többlet tevékenységre, feladatellátásra és hatáskörváltozásra tekintettel, továbbá évente egyszer
az előző üzleti év, valamint az ügyvezető végzett munkájának értékelésekor a személyi alapbért emelheti.
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4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető megbízatás
után részesülhet javadalmazásban, ezért a vezető tisztségviselő javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata
függvényében folyósítható. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló köteles a
szabályzat hatálybelépését, vagy a munkaszerződés megkötését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy más
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért
javadalmazásban részesülnek-e? Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a
törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-nél javadalmazásra nem jogosultak.
5) A vezető állású munkavállaló javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezető állapítja meg, ennek során az
országos foglalkoztatási irányelvekre és az éves gazdálkodási adatokra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott
bérfejlesztés mértékét veszi figyelembe, amely elvtől esetileg, a gazdasági társaság teherviselő képességére
tekintettel eltérhet.
IV. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása
1) Az Alapító a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjat állapíthat meg.
2) A felügyelő bizottság elnökének – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb összegű tiszteletdíjat
állapíthat meg.
3) A társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja
meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
4) A társaság felügyelő bizottsága tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja
meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb munkabér háromszorosát.
5) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági
tagság után részesülhet javadalmazásban, ezért tiszteletdíja az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében
folyósítható. Ennek értelmében a felügyelő bizottsági tagok kötelesek a szabályzat hatálybelépését követő 15 napon
belül a szabályzat mellékletét képező tartalom szerint nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági
társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülnek-e.
Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó
javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Társaságnál javadalmazásra nem jogosultak.
V. Egyéb juttatások
1) A vezető tisztségviselő, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára
teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást az Alapító, az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya
alá eső vezető állású munkavállaló esetében pedig az ügyvezető határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság
véleményét előzetesen ki kell kérni.
2) Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg,
amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven
meghatározható teljesítményt takar.
3) A teljesítménykövetelményhez kapcsolódó juttatás fizetésére az előírt feltételek teljesítése esetén annak
megállapítását követően kerülhet sor, hogy a társaságnak az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása.
4) A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló a gazdasági társaságnál foglalkoztatott, nem vezető
munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a társasánál bevezetett szociális juttatások igénybevételére.
5) A munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült költségek megtérítése tekintetében az Mt. 51.
§ (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.
6) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a IV. pontban meghatározott javadalmazáson felül – az igazolt, a
megbízatásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésén kívül – más juttatásra nem jogosultak.
VI. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
1) A társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó
munkavállaló esetében Gt.- ben és az Mt.-ben szabályozott feltételektől nem lehet eltérni.
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2) A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes
felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
3.) A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyuk rendes felmondással történő
megszüntetése esetében, a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha
a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló
képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
4) A felügyelő bizottság elnökének és tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás
nem biztosítható.
Záradék:
A szabályzatot Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014.(….) határozatával hagyta jóvá.
Kelt: ……………………

2014 év ……. hó ……. nap.

……………………………..
Polgármester

…………………………………….
Jegyző

NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:

FEKETE JÓZSEF
SZÉKELY ZSUZSANNA
5650- MEZŐBERÉNY, BÉKÉSI u.19/A.

mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) ügyvezetője, a 2009. évi CXXII. tv.
rendelkezései, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által … /2014. (…....) KT számú
határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat III.4. pontja alapján kijelentem, hogy a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft és Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft köztulajdonban álló gazdasági
társaságban vezető tisztséget betöltök, de javadalmazásban nem részesülök, csak a Gyomaszolg Ipari Park kft által.

Gyomaendrőd, ……….. év. ……………… hó ….. nap
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név:
Cím:

Cím:

2. Név:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Partnerségi szándék megerősítése megyei HURO projekthez kapcsolódóan
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A HURO Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Békés Megyei
Önkormányzat, mint vezető partner az Arad Megyei Ipari és Mezőgazdasági Kamarával közösen pályázatot kíván
benyújtani megyei szintű élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer kialakítása érdekében.
A HURO program keretében minden megyének lehetősége nyílik egy stratégiai program végrehajtására, mely Békés
megyében a Megyei Önkormányzat által felvázolt Békés megyei élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer
létrehozására és a működéshez szükséges képzési és oktatási részek megvalósítására fog irányulni.
A rendszer célja, hogy a startmunkaprogram fenntartható pályára állítását segítse elő. Eszköze egy egységes
logisztikai rendszer, mely lehetővé teszi a teljes rendszer egyes elemeinek egymáshoz való szerves kapcsolódását,
vagyis azok a mezőgazdasági termékek, amelyek a startmunkaprogram keretein belül kerülnek előállításra,
megfelelő módon feldolgozásra kerüljenek és a tároló kapacitások is rendelkezésre álljanak annak érdekében, hogy
a végfelhasználó oktatási, szociális, egészségügyi intézmények számára egész évben folyamatosan rendelkezésre
álljon az egészséges és jó minőségű konyhai alapanyag. Ezt a rendszert egy elméleti és gyakorlati képzéssel,
oktatással egybekötött humánerőforrás felkészítés is kíséri, melynek hatására a helyi munkavállalók jobb eséllyel
tudnak a munkaerőpiacon megjelenni.
A tervezésnél figyelembe kell venni a felvásárló oldalon felmerülő igényeket és a területi, települési adottságokat.
Ennek megfelelően a termelt mezőgazdasági termékek körét és volumenét a közétkeztetés igényei alapján, a
termelés felosztását pedig a területi adottságok (pl.: talajminőség, öntözhetőség, stb.) és a települési potenciál (pl.:
gépesítettség, földterület nagysága, meglévő szaktudás, stb.) figyelembe vételével kell meghatározni.
A projekt előreláthatólag többmillió eurós pénzügyi kerettel gazdálkodhat. A projektből felépülne egy központi
multifunkciós csarnok a megye közepén és terveink szerint településenként mintegy 40 millió forint fog
rendelkezésre állnia beruházási elemek megvalósítására, amelyből a településen termelt mezőgazdasági termékek
feldolgozását és tárolását szolgáló létesítmények építését és gépek beszerzését lehet finanszírozni.
Projekt célkitűzése: a Békés megyében működő mintamenza program alapanyaggal történő ellátása a szociális
szövetkezetek és közmunkaprogram keretében előállított termékekkel.
Projekt leírása: A projekt keretében megépítésre kerül egy központi multifunkcionális csarnok (feldolgozó,
hűtőtároló, hűtőház), illetve a partner településeken kisebb (kb. 100 m2) csarnokok.
Pályázati elvárások:
- pályázati önerő (5%) biztosítása
- a projekt megvalósításához szükséges likvid tőke megléte,
- tapasztalattal rendelkező helyi projektmenedzser
Az előterjesztés mellékletét képezi az előkészítés során kidolgozott Stratégiai nagyprojekt adatlap.
A projekt előkészítési folyamat során szükséges az egyes partner önkormányzatoknak testületi határozat formájában
megerősíteni partnerségi szándékukat.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését
határozat formájában hozza meg.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a projektben való részvételt és a partnerségi szándék
megerősítését javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
projektben való részvételt és a partnerségi szándék megerősítését
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Partnerségi szándék megerősítése megyei HURO projekthez kapcsolódóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrõd Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzat által a MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2014-2020 keretében benyújtásra kerülõ
„Foglalkoztatás növelése a mezõgazdasági termelés támogatásával” címû projektben
együttmûködõ partnerként részt kíván venni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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12. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" pályázat
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2014. évi 123. számában került kihirdetésre a belügyminiszter „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelete.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter vissza nem térítendő támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat cím
előirányzatának terhére a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozatban való részvételhez.
Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy csatlakozik az országosan összehangolt
tűzgyújtáshoz, illetve a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt
közzéteszi.
Támogatás a szeptember 27-én tartandó rendezvényekre igényelhető, melyek átnyúlhatnak szeptember 28-ára.
Az önkormányzatoknak nyújtható támogatás mértékét lakosságszám arányosan állapítja meg a rendelet. Ennek
megfelelően Gyomaendrőd Város Önkormányzata 845 000 Ft támogatásra nyújthatta be igényét, mely mellé önerőt
biztosítani nem szükséges.
A támogatási kérelmeket 2014. szeptember 15-én 16 óráig lehet rögzíteni és lezárni az ebr42 információs
rendszerben, majd a lezárt és kinyomtatott adatlapot két eredeti példányban a Magyar Államkincstár területileg
illetékes igazgatóságához kell benyújtani, legkésőbb szeptember 16-án.
A benyújtott támogatási igényekről a miniszter szeptember 23-ig dönt. A támogatást a miniszter utalványozása
alapján a kincstár soron kívül folyósítja.
Támogatás csak rendezvényszervezésre fordítható, eszközök vásárlására nincs lehetőség.
A támogatás felhasználásával 2014. december 4-ig kell elszámolni.
Fentiek nyomán Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. szeptember 8-án rögzítette támogatási igényét az
ebr42 rendszerben, az alábbiak szerint.
A helyi rendezvény szeptember 25-én kezdődik egy regionális terméskiállítással. A szeptember 27-i program lovas
felvonulással indul, mely útvonalának különböző megállóin néptáncos bemutatók lesznek. A gyerekeket
állatsimogató, míg a felnőtteket kóstolóval egybekötött helyi termékek vására (egészségpiac) várja a rendezvény
helyszínén (Katona József Művelődési Ház). Ezzel párhuzamosan mustkóstolóval egybekötött szőlő feldolgozási
bemutatót tekinthetnek meg a résztvevők. A Szent Mihály napi pásztorhagyományokhoz kapcsolódó rendezvény az
országos program részét képező tűzgyújtással és szüreti bállal zárul.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a tájékoztató tudomásul vételét javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
""Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c.
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Termőföldek hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy [ 396/2013. (VIII. 29.) Gye.
Kt. határozata ] az alábbi táblázatban szereplő haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő
visszavételt követően átadja használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
Hrsz.
0155/7
02629/34
02629/38
02629/39
02693/5
02819

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
erdő

AK érték
485,69
11,63
299,97
261,68
485,69
1,31

A szerződés lejárta
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2014.09.30.

A fenti területek vissza lettek véve használatból és átadásra kerültek, jelenleg művelés alatt állnak. A termőföldek
után megigényelt földalapú támogatás a kifizetés időpontjában várható forint/euro árfolyam változása függvényében
9 millió Ft körül változhat, melyet az önkormányzat kap. A bérbeadás útján az önkormányzat 30 kg/Ak értéken a
júliusi tőzsdei átlagárral számolva közel 3,5 millió Ft bevétele keletkezett volna 2014. évben. Tehát az önkormányzat
számára előnyösebb, több bevétele keletkezik, ha a munkaprogramon keresztül hasznosítja a termőföldjeit.
Az alábbiakban kimutatott haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú termőföldek szerződése 2014. szeptember
30. illetve október 31. napjával lejár.
Hrsz.

Művelési ág

02253/13

szántó

02626/4
02750/9

szántó
szántó

Kimutatás a bérbe adott fölterületekről
Terület ( ha )
AK érték
Szerződés
A szerződés lejárta
szerinti bérleti díj
0,4140
9,03
30 kg/Ak
2014.09.30.
31,9332
6,8598

431,95
185,47

25 kg/Ak
27 kg/Ak

2014.10.30.
2014.09.30.

Megjegyzés
Szarvasi út és a
„szilvás” között
Öregszőlőhöz közel
Csejti lapos
Susány-zug

A 30kg búza /AK értékkel és a 2014. júliusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel kiesés összehasonlítása az
egységes területalapú támogatással
Megnevezés

Kieső bérleti
díj összege
( Ft )

02253/13 hrsz., 0,4140 ha
02626/4 hrsz., 31,932 ha
02750/9 hrsz. 6,8598 ha
Összesen:

13.128
628.008
269.653
910.789

Területalapú
támogatás várható
összege
( Ft )
28.980
2.235.240
480.186
2.744.406

A fentiek alapján javaslom a 2014. szeptember 30. és október 31. napján lejáró haszonbérbe adott termőföldek
visszavételét és azok átadását a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
A helyi rendeletünk alapján a termőföldek át lettek sorolva a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába. Az
önkormányzat számára a település és a térség jellegénél fogva a termőföld stratégia fontosságú. Ennek megfelelően
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a hasznosításukkal kapcsolatos döntés a Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a Tisztelt Képviselő testületnek a határozati javaslat elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi táblázatban szereplő 2014. szeptember 30., illetve október 31.
napjával lejárt haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő visszavételt követően átadja
használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
Hrsz.
02253/13
02626/4
02750/9

Művelési ág
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
0,4140
31,9332
6,8598

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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AK érték
9,03
431,95
185,47

A szerződés lejárta
2014.09.30.
2014.10.31.
2014.09.30.

02750/9 hrsz.
6,8598 ha, 185,47 Ak

02626/4 hrsz.
31,9332 ha, 431,95 AK

02253/13 hrsz.
0,4140 ha, 9,03 AK

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ügyeleti gépjármű vételi ajánlatának megtárgyalása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi közbeszerzési eljárás eredményeként új szolgáltató vette át az ügyeleti feladatok ellátását. Az
augusztusban felmerült rendkívüli helyzetet felkészülten és pozitív hozzáállással vállalták fel, együttműködésük
készséges volt, a feladatokat a megbízást követően azonnal és megfelelően el tudták látni.
A Békési Kistérség 2014. szeptember 1-ével ingyenesen átadta az Önkormányzat részére a pályázaton elnyert KAB439 forgalmi rendszámú, Suzuki SX-4 típusú gépjárművet.
Sajnos az előző szolgáltató a szükséges szervizeléseket nem végeztette el a járműveken, mióta a használatába lett
adva. A gépjármű műszaki állapota igen leromlott, komolyabb szervizelése indokolt.
Jelenlegi szolgáltatónk a Békés-Medical Kft. megkereste Önkormányzatunkat a gépjármű esetleges értékesítésével
kapcsolatban. Vételi szándékukat elsősorban az motiválja, hogy a saját tulajdonú gépjármű műszaki felügyeletét,
szervizelését mint tulajdonosok jobban szem előtt tudnák tartani. Nem beszélve arról, hogy az ügyeleti gépjármű jó
műszaki állapota bizonyos helyzetekben akár életeket is menthet.
A Békés- Medical Kft az Inter-Ambulance cégcsoport tagjaként működik. Annak minden előnyével, úgymint az
országos lefedettség, kiforrott, ellenőrzött szakmai munka, minőség-ellenőrzés, központosított gyógyszer és
eszközraktár, teljes logisztikai háttér, humán erőforrás bázis, etc.
A Cégcsoport tagcégei minden tevékenységükben is szigorú előírások és tanúsított ISO 9001 szabvány szerint
dolgoznak.
A Szolgálat munkatársai szervezeti és működési szabályzat alapján, a szakmai etikai szabályok betartásával
dolgoznak.
A gépjármű átadása a cégcsoport részére megfontolandó, az alábbi okok miatt:
- a gépjármű fenntartása további problémákat és esetlges költségeket generálna,
- a gépjármű felügyelete arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi szolgáltató megfelelően használja-e, nem biztosított,
- a szolgáltató a saját gépjárműjére jobban tud vigyázni, megfelelően tudja felügyelni,
- két év múlva, mikor lejár a jelenlegi szolgáltató szerződése, és újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására kell sort
keríteni, a jelenlegi gépjármű értéke jóval tovább csökken,
- a gépjármű értékére vonatkozóan esetleg lehetséges új tárgyalást kezdeményezni, előtte szakértőt bevonni, aki
műszakilag átvizsgálná és javaslatot tenne az autó felújítására vonatkozóan.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

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

A Bizottság a 2. döntési javaslatot támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy
az adás-vétel újbóli tárgyalását megelőzően az autó független szakértővel
történő állapotfelmérését az Önkormányzat végeztesse el.

1. döntési javaslat
"Ügyeleti gépjármű vételi ajánlatának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlatát a KAB439 forgalmi rendszámú, Suzuki SX-4 típusú ügyeleti gépjármű vételére vonatkozóan. Egyben felhatalmazza a
Polgármestert, hogy bruttó 400.000.- Ft összegben a szerződést aláírja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Ügyeleti gépjármű vételi ajánlatának elutasítása, újratárgyalás indítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlatát a
KAB-439 forgalmi rendszámú, Suzuki SX-4 típusú ügyeleti gépjármű vételére vonatkozóan, egyben megbízza
Gyomaendrőd Város Jegyzőjét, hogy a vételi ajánlatot a Békés-Medical Kft.-vel újra tárgyalja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Ügyeleti gépjármű eladásának elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. vételi szándékát a
KAB-439 forgalmi rendszámú, Suzuki SX-4 típusú ügyeleti gépjárműre vonatkozóan, az ügyeleti gépjárművet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kívánja értékesíteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hivatal épületének tetőjavítási munkái
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Selyem utcai épületének tető szerkezete a gázkazán fölötti részen
nem megfelelő. A 2012. decemberi költözés előtti tető javítási munkálatok nem terjedtek ki az akkor még
valószínűleg nem ismert beázási problémák megoldására. Azóta azonban sajnos erősen tapasztalható a kazán rész
felől, esős időkben jelentkező rendkívüli mértékű beázások. A falak a kazánrész alatti nő mosdóban jelentősen
átáznak, nagy esőben a teljes helység vízben áll. Ideiglenes intézkedések történtek, de ezekkel sajnos nem igazán
lehet megfelelően orvosolni a problémát.
Szakemberekkel egyeztetett műszaki tartalommal kiírásra került – a beszerzési szabályzatunknak megfelelően – a
tetőjavítási munkák árajánlat kérése.
Három helyi cég került megkeresésre, mindhárman ajánlatot tettek az alábbiak szerint:
Ajánlattételre felkért ajánlattevő
Schwalm és Társa Bt.
5500 Gyomaendrőd
Hantoskerti u. 10.
Pap Kft.
5500 Gyomaendrőd
Szabó D. u. 12.
CSABATECHNIKA Kft.
5500 Gyomaendrőd
Fegyvernek u. 15/1.

Nettó ajánlati ár
Ft

Kivitelezés várható időtartamára
vonatkozó nyilatkozat
Nem nyilatkozott írásban, szóban
791.691.-megkeresve, 2-3 hét alatt tudja
elvégezni, időjárástól függően.
Nyilatkozik: szeptember elejétől el
710.000.-tudja kezdeni, időjárás
függvényében 2 hét.
Nem nyilatkozott írásban, szóban
827.937.-megkeresve, 2 hét alatt tudja
elvégezni, időjárástól függően.

Mindhárom Ajánlattevő ajánlata érvényes, azonban a legkedvezőbb ajánlatot a Pap Kft. tette.
Mivel az időjárás még alkalmas lenne a kb. két hétig tartó munkavégzésre, javasoljuk, hogy az esős idő beköszönte
előtt a tetőjavítási munkálatok megrendelésre kerüljenek, az épület állagmegóvása, valamint a kulturált környezet
biztosítása érdekében.
Javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület (bruttó) 901.700.- Ft pénzügyi forrást különítsen el a Működési
tartalékok között az Önkormányzati ingatlanok karbantartása terhére, és hatalmazza fel a Polgármestert a
legkedvezőbb ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.

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

A Bizottság egyhangúan támogatta a döntési
javaslatot.

Döntési javaslat
"Hivatal épületének tetőjavítási munkái"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal épületének tető felújítási munkálataira
pénzügyi forrást különít el a Működési tartalékok között az Önkormányzati ingatlanok karbantartása terhére
901.700.- Ft erejéig, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Pap Kft.-vel (5500
Gyomaendrőd Szabó D. u. 12.) kötendő szerződés aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás szeptemberi
módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa szeptemberi ülésén újra a megállapodás módosítása
mellett döntött, a kistérségi ügyelet kapcsán. Ez Önkormányzatunkat különösebben nem érinti, de mint
tagönkormányzat, szükséges a módosítás jóváhagyása. Az előterjesztés mellékletét képezi a Társulási határozat, a
módosítás szövegét a döntési javaslat tartalmazza.
A szeptemberi ülésen a Társulás döntött arról is, hogy a "A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú, Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" tárgyú projekttel kapcsolatos uniós
eljárásrendben indított eszközbeszerzés közbeszerzési eljárását visszavonja. A visszavonás indoka az, hogy az
eszközbeszerzés műszaki tartalma oly mértékben változott az ajánlattételi időszak alatt, hogy ezen változtatások a
Közreműködő Szervezettel történő utólagos jóváhagyása már nem biztosított, emellett a sok és nagy mértékű
változtatás a dokumentációban kezelhetetlennek bizonyult. A Társulás úgy döntött, hogy egy újra áttárgyalt, mind az
öt résztvevő önkormányzat által jóváhagyott és letisztázott műszaki tartalmat kíván jóváhagyatni a Közreműködő
Szervezettel, illetve ezt a letisztázott műszaki tartalmat kívánja megküldeni a Hatóság részére újbóli megjelentetés
céljából. Tájékoztatásul az előterjesztés mellékletét képezi az eszközbeszerzés visszavonásáról szóló Társulási
előterjesztés. Ebben dönteni nem szükséges, ez csupán tájékoztatás a T. Képviselő-testület felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás szeptember 17-ei módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóáhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás szeptember 17-ei módosításait az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.09. 17.
1. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet a
Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását
megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet 2014.
november 1. napjától az ORO-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Képviseli: Oravecz Pál székhelye: 5540 Szarvas,
Béke u. 33.)megbízási szerződés alapján, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés
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keretében szervezi meg a Társulás.
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5.1
A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli:
Kovácsné Molnár Katalin) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5.1 Az ORO-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Képviseli: Oravecz Pál székhelye: 5540 Szarvas, Béke u. 33.)
2014. november 1. napjától területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
Szarvas, 2014. szeptember 17.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2014. szeptember 17.
Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa /2014. (IX.17.) számú határozatával fogadta el.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Előterjesztés
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
2014. szeptember 17-i ülésére

Tárgy:

Az Ex-Ante (előzetes) ellenőrzés keretében minőségellenőrzési tanúsítvánnyal
rendelkező
"A
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
számú
“Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben
projekttel kapcsolatos „Eszközbeszerzés" tárgyú, uniós eljárásrendben indítandó
nyílt eljárásban a közbeszerzési eljárás visszavonása

Tisztelt Bizottság!
I. Előzmények
A Tanács 2014.03.07. napján elfogadta a tárgyi közbeszerzés felhívását és dokumentációját az alábbi
dokumentumok alapján:
-

A Közreműködő Szervezet által kiállított Támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozat
A KFF a Minőségellenőrzési Tanúsítványa

I. Előzetes vitarendezési kérelem:
A 2014.03.27. napján előzetes vitarendezési kérelem tekintetében a dokumentációt, a Kbt. által előírt
3 munkanapon belül módosítani kellett, ennek kértük utólagos jóváhagyását, ami megtörtént.
Módosítási igény a 4. rész tekintetében:
2014. 04. 25. napján Ajánlatkérő képviselői által kért, a felelős projektmenedzser értesítése alapján
szükségessé vált a műszaki tartalom változtatása, mely a szűkös határidő miatt előzetesen 2014/S
081-140973 megjelent korrigendum alapján került átvezetésre, melyet ajánlatkérő már szintén
megküldött ajánlattevőknek, és ezek utólagos jóváhagyását kéri. Ez a projekt tekintetében külön
változás bejelentési kérelemmel jár, amiről részletesen beszámolni a felelős Projektmenedzser,
valamint az igény változásának indokáról tájékoztatást a Szarvasi KOMÉP Városgazda Kft.
ügyvezetője tud adni.
Eljáró közbeszerzési tanácsadóként szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a dokumentációt igénylő
ajánlattevők közül jelezték a műszaki tartalom túl szűk piaci szegmensre vonatkozó előírásait, ami
egy előzetes vitarendezés vagy jogorvoslat során a műszaki tartalmat megadó ajánlatkérői (a
közbeszerzési tanácsadót megbízó) felelősséget jelent, a fenti eljárások során az indokolási
kötelezettség műszaki, szakmai tartalom tekintetében is a megbízó oldalán áll fenn.
Ezt a módosítást a közreműködő szervezet még nem hagyta jóvá.
2014.06.04. napján a BB tagok kiegészülve a bevont szakemberekkel elfogadták a módosításokat.
További módosítások:
- A kiegészítő tájékoztatások és a 2014.07.25. napján kelt II. előzetes vitarendezési kérelemnek
megfelelően került átvezetésre. A vitarendezésre nyitva álló határidő rövidségére tekintettel
ennek utólagos jóváhagyását kérjük.
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-

2014. 08. 11. napján a III. vitarendezési kérelemre született válasz alapján, és néhány további,
korábban adminisztratív hiba miatt elmaradt módosítás került a dokumentációba. Ezt jelen
előterjesztésünkhöz csatoljuk.

-

2014.08.28. napján ismételt módosítás a 3. rész válogatórendszer változása miatt.

-

Beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a KOMÉP Kft. igényei szerint a projektmenedzser
tájékoztatása szerint szükségessé vált a 6. módosítás

II. Közreműködő Szervezet tájékoztatása
A KSZ a 4. rész tekintetében eszközölt módosítási igényre vonatkozó változásbejelentési kérelmet és
annak hiánypótlását nem fogadta el, kérte a szerződésmódosítás kezdeményezését a nagy mértékű
módosítások miatt. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy a számos módosítás
átláthatatlansága, és az eredetileg folyamatba épített ellenőrzés eredményeként elfogadott
dokumentumok nagymértékű változása aggályossá teheti a közbeszerzési eljárás támogathatóságát.
A tájékoztatásuk jelent előterjesztés mellékletét képezik, a tájékoztatás 2014.09.16. napján kerül
postázásra a KSZ szerint, és küldik meg elektronikus formában is.
III. Mellékletek:
- a közreműködő szervezet változásbejelentési kérelmet elutasító levele a 4. rész tekintetében
benyújtott változás bejelentési kérelemmel kapcsolatban (kiosztott anyag)
IV. Bíráló Bizottság által hozandó, Döntéshozó elé terjesztendő határozati javaslat:
A Bíráló Bizottság javasolja „A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú “Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben projekttel
kapcsolatos „Eszközbeszerzés" tárgyú, uniós eljárásrendben indítandó nyílt eljárás
visszavonását javasolja a Döntéshozónak, javasolja továbbá a Támogatási Szerződés
módosításának azonnali kezdeményezését, és ezt követően egy új, véglegesített műszaki
tartalom szerinti közbeszerzési eljárás indítását (folyamatba épített ellenőrzés megkezdését).
A Felhívás és dokumentáció elfogadásáról külön határozatban döntsön majd a Döntéshozó.
Határidő: A mai napon, 2014. 09.17.
Felelős: Horváthné dr. Kepenyes Edit elnök
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Információbiztonsággal összefüggő tevékenység közös megszervezése
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt kiemelten fontos a nemzeti vagyon részét képező
elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs
rendszerek és rendszerelemek biztonsága.
Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt
adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek
rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos
védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
rendelkezései az állami szervek mellett a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira
terjed ki.
A törvény értelmében az arra kötelezett szerveknek 2014. július 1-ig az elektronikus információs rendszerüket
biztonsági osztályba és biztonsági szintbe kellett sorolni. Amennyiben nem feleltek meg a biztonsági osztályukra
előírt minimális szintnek, úgy 2014. szeptember 30-áig intézkedési tervet kell készíteni arra, hogyan oldják meg a
törvénynek megfelelést.
A törvény egyik lényeges előírása, hogy a szervezetnek rendelkeznie kell speciális szakismerttel rendelkező
elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személlyel.
Tekintve, hogy Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatala és a kirendeltségei is integráns részei a
Békési Kistérség Ftth hálózatának, ezért a fenti feladatot több önkormányzati hivatallal (Békés, Mezőberény,
Bélmegyer) közösen kívánjuk megoldani. Az azonos biztonsági kihívások és a speciális szakértelmet igénylő feladat
megoldására közösen alkalmazunk vállalkozói szerződéssel biztonsági felelőst. Ehhez hasonló megoldást
alkalmazunk többek között a munkabiztonsági és tűzvédelmi felelős esetében is.
A 2015. augusztus 31-ig szóló szerződés ránk eső anyagi kötelezettsége 65.000 forint + ÁFA/hó. A feladat forrásául
ez évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendelet 8. melléklet 36. során az Optikai kábel kiépítésére tervezett 3.632.000 forint jelölhető ki. Jövő évre pedig a
költségvetésben a hivatal működési kiadásai között kell megtervezni.
Döntési javaslat
"Információbiztonsággal összefüggő tevékenység közös megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az önkormányzati hivatal
információs rendszerének biztonsági feladat ellátásával kapcsolatos 2014. évi költségek fedezetéül Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36.
során az Optikai kábel kiépítése tervezett 3.632.000 forint kerüljön kijelölésre. A következő évi költségek fedezetét a
hivatal működési előirányzatai között kell megtervezni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Képviselői számítógépek ciklus végi sorsának rendezése
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. október 3-i választáson megválasztott Képviselő-testület tagjai és a nem képviselő bizottsági tagok (a
továbbiakban együtt: képviselő) a megválasztásukat követően „Átadás-átvételi és felhasználási nyilatkozat”-tal
átvettek 1 db. Acer Aspire 5732ZG-453G32MN hordozható számítógépet (notebook). A számítógép személyes
használati joga, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
alapján, a Képviselő-testület illetve bizottságai működéséhez kapcsolódó elektronikus kapcsolattartás érdekében
illeti meg a képviselőket a mandátumuk fennállásig.
A fenti átadás-átvételi dokumentum 4) j) pontja értelmében: „a használatra jogot biztosító képviselői mandátum
megszűnését követően az eszközt a használó 48 órán belül köteles a Polgármesteri Hivatal képviselője
megbízottjának átadni.” Természetesen ez nem vonatkozik majd azokra, akik az október 12-i választáson indulnak
és ismét mandátumot szereznek.
Több képviselő érdeklődött a gépek esetleges értékesítése, térítésmentes átadása iránt.
Mivel az elektronikus kapcsolattartás bevezetéséről szóló döntés nem szabályozta a képviselői számítógépek ciklus
végi kivonásának kérdését, ezért a felelős vagyongazdálkodásnak megfelelően az átvételi dokumentum szerint kell
eljárni, vagy egyedi testületi döntéssel kell az egyébként 0 forint könyv szerinti értéket képviselő gépek kivonásról és
pótlásról gondoskodni.
Szeretnénk tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a könyv szerinti érték mellett a gépek valós piaci értéket
képviselnek. A kereskedők nyilatkozata szerint a kiadott gépek megkímélt állapotban bruttó 55.000 forint
kereskedelmi értéket hordoznak.
Szintén jelezni szeretnénk, hogy egy esetben volt precedens a kiadott számítógép megváltására. Dr. Farkasinszky
Erzsébet lemondását követően igényt tartott a kiadott gépére, amiért 117.679 forint térítési díjat fizetett.
Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy a kereskedelmi forgalomban a fenti konfigurációhoz hasonló, valamivel
erősebb és újabb kiadású modellek beszerzésének bruttó értéke 130-150.000 forintra tehető.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az igényt bejelentőknek lehetővé teszi a gépek értékesítését, úgy
az új gépek pótlását a befolyó értékesítési bevétel és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36. során az Optikai kábel kiépítése
tervezett 3.632.000 forint jelölhető ki.
A fenti előirányzat fontos célt szolgál és csak átmenetileg szabadítható fel, így az a javaslatunk, hogy a Képviselőtestület általános eszköz cserét ne rendeljen el és a részleges gépcsere is csak a használt eszköz térítése ellenében
legyen végrehajtható.

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság nem támogatja a számítógépek értékesítését.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
nem támogatja a számítógépek értékesítését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság nem támogatja a számítógépek értékesítését.

Döntési javaslat
"Képviselői számítógépek ciklus végi sorsának rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület engedélyezi, hogy a mandátumot meg nem újító
képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, az elektronikus kapcsolat tartás céljára átadott számítógépek
megvételére az új testület alakuló ülésének napjáig megváltási igényt nyújthatnak be. A gépek megváltási ára bruttó
55.000 forint.
A Képviselő-testület engedélyezi a megváltással értékesített gépek minőségi cseréjét, melynek forrásául
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 36. során az Optikai kábel kiépítésére tervezett 3.632.000 forintot jelöli ki, kizárólag a pótláshoz szükséges
különbözet értékéig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Területfejlesztési Operatív Programról
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. júniusi Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Területfejlesztési Operatív Programhoz (TOP)
készítet projektjavaslatok bemutatása. A TOP általános bemutatása a korábbi előterjesztésben szerepelt.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett fejlemények:
Augusztus közepéig elkészült a járásunk által elkészített projekt lista külső szakértő általi felülvizsgálata, melyet az
érintett települések megkaptak.
A tájékoztatással egyidejűleg ismételten összehívásra kerültek a járási települések képviselői és kapcsolattartói. A
Megyeházán történt egyeztetésen részletesen felülvizsgálatra kerültek a benyújtott javaslatok és az alábbi
észrevételek születtek:

Projekt megnevezése
Városi közintézményekhez
tartozó parkolási lehetőségek
fejlesztése, új parkolók
építésével és a meglévők
felújításával
Temető fejlesztés: ravatalozók
felújítása, kerítés építése
(Gyomai és Endrődi
városrészen lévő temetőkben),
bővítés (csak a Gyomai
városrészen).
Oktatási intézmények komplex
energetikai fejlesztése
hőszigeteléssel és fűtés
korszerűsítéssel
Egészségügyi alapellátás
fejlesztése: Új szakrendelő
építése az új városközpontban
Nagylapos és Öregszőlő
rehabilitációja
Szociális Szövetkezet
fejlesztése, Helyi termék bolt,
vágóhíd
Termelői piac fejlesztése
Belterületi vízrendezés IX.
ütem
Szennyvízhálózat fejlesztése
Belterületi holtágakon átívelő
hidak átépítése: Hantoskerti
holtág 1 db, Fűzfászugi holtág
1db, Csókási holtág 2 db.
Közösségi
közlekedésfejlesztés és az

Igényelt
támogatás
(millió Ft)

125

Megjegyzés, észrevétel
A projekt műszaki tartalmát ki kell egészíteni a városi környezet
rehabilitációjával, tehát az épített és természeti környezet
felújításával.
p.: a parkoló építést zöldfelület fejlesztéssel együtt kell
megvalósítani
A TOP 6.0 verziója nem támogatja a települési köztemetők
fejlesztését, ezért a projektet ki kell venni.
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100
450
150
50
45
120
150

A projekt javítás nélkül megfelelő

A TOP 6.0 verziója kizárólag az alapellátás fejlesztését támogatja,
a járó beteg ellátást nem.
A projekt átdolgozása szükséges.
A projekt tervezése során be kell tartani a település rehabilitációra
vonatkozó szabályokat, tehát az infrastruktúra fejlesztés mellett
szociális fejlesztéseket is kell tartalmaznia.
A TOP 6.0 verziója nem támogatja, ezért a projektet ki kell venni.
A TOP 6.0 verziója nem támogatja, ezért a projektet ki kell venni.
A projekt javítás nélkül megfelelő
A 2000 lakos egyenértéket meghaladó települések esetében a
TOP-ban nem támogatható.
A projekt turisztikai szempontú átdolgozása szükséges

225

A projekt javítás nélkül megfelelő
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intermodalitás fejlesztése
Helyi közétkeztetés
színvonalának javítása: épület
felújítás, eszközbeszerzések,
gépjármű fejlesztések
A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
valamint a Varga Lajos
Sportcsarnok
akadálymentesítése

60

A projekt javítás nélkül megfelelő

45

A projekt javítás nélkül megfelelő

45

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a javaslatokat le kell szűkíteni a kormányhatározatban rögzített összegekre,
tartalék projekteket kell megjelölni, valamint a legjobban előkészített projektet vezető projektté kell nyilvánítani, ami
azt jelenti hogy az első 2 évben biztosan megvalósítható.
Település neve
Összes forrás
Dévaványa
507 296 747 Ft
Csárdaszállás
34 265 742 Ft
Hunya
51 552 963 Ft
Ecsegfalva
99 864 573 Ft
Gyomaendrőd
900 219 974 Ft
1 593 200 000 Ft
Az egyeztetést követően átdolgoztuk a projekteket, kiemeltük a vezető projektet és a tartalék projekteket.
Igényelt
Státusz
támogatás
Projekt megnevezése
(millió Ft)
Városi közintézményekhez
Alap projekt
tartozó parkolási lehetőségek
fejlesztése, új parkolók
építésével és a meglévők
felújításával
145
Oktatási intézmények komplex
Vezető projekt
energetikai fejlesztése
hőszigeteléssel és fűtés
korszerűsítéssel
200
Egészségügyi alapellátás
Tartalék projekt
fejlesztése
250
Nagylapos és Öregszőlő
Alap projekt
rehabilitációja
150
Belterületi vízrendezés IX.
Alap projekt
ütem
120
Belterületi holtág turisztikai
Alap projekt
fejlesztése
225
Közösségi
Alap projekt
közlekedésfejlesztés és az
intermodalitás fejlesztése
60
Helyi közétkeztetés
Tartalék projekt
színvonalának javítása: épület
felújítás, eszközbeszerzések,
gépjármű fejlesztések
45
A Gyomaendrődi Közös
Tartalék projekt
Önkormányzati Hivatal,
valamint a Varga Lajos
Sportcsarnok
akadálymentesítése
45
Erzsébet-ligeti kerékpárút
Új tartalék projekt
kiépítése (Liget fürdőSzabadság tér)
75
Az általunk benyújtott projekt javaslatokat tartalmazó dokumentumot a megyei közgyűlés határozattal fogja
elfogadni, azonban ez nem jelenti azt, hogy projektekben nem lehet változtatást eszközölni. A települési
önkormányzat kérésére a megyei közgyűlés határozattal módosíthatja a programot.
55

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság határozat alapján az projekt csomagot ki
kell egészíteni egy 350 millió forintos fürdő fejlesztési projekttel. A fürdő fejlesztési beruházásokat az EU sokkal
kevésbé preferálja mint az elmúlt két költségvetési ciklusban, de nincs egyértelműen leírva, hogy az nem
támogatható. Ezek miatt a járási TOP-ok összeállítását koordináló tanácsadók pontos iránymutatást nem tudtak
adni, álláspontjuk alapján nincs garancia a támogatottságra.
Amennyiben a T. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fürdő fejlesztését be kell építeni a TOP-ba, úgy a megszabott
támogatási összegek miatt egy vagy több projektet ki kell emelni, vagy tartalékba kell helyezni, továbbá a tervezet
fejlesztés kizárólag szabadidő turizmus fejlesztésére irányulhat, mivel az egészségügy fejlesztés csak az
alapellátásra vonatkozhat.
Az alábbiakban ismertetjük a Ligetfürdő előkészített fejlesztési elképzelését.
A fejlesztésre kijelölt terület az uszoda és a kiszolgáló épület mögötti, jelenleg ligetes terület.
A tervezési program 1000-1100 m2 nagyságú terület bővítésére vonatkozik (A változat), az alábbiak szerint:
- Gyógyászat bővítése:
- súlyfürdő (4 fős)
- masszázs helység (2 db)
- iszapkezelő (2 fős női, 2 fős férfi)
- gyógymedence (60-100 m3 osztott kialakítással)
- tornamedence (30 m2)
- kiszolgáló helységek
A gyógyászat a gyógyulni vágyók számára biztosít különböző lehetőségeket, amely egyben a szauna világhoz is
kapcsolódik, annak szolgáltatásait kiegészítve.
- Öltöző:

- koedukált fülkés öltöző (80 fős)

- Gyermekvilág:

- gyermekmedence csúszdával 840 m2) – vízi játszótér
- gyermekjátszó
- pelenkázó
- wc, zuhany

A gyermekvilág a gyerekek védelme érdekében jól elhatárolt területen fekszik, a vizes és a száraz rész egy egységet
képez, a gyerekek egyszerre élvezhetik a kétfajta játék örömét.
- Wellness és Szaunavilág: - finn, gőz, infra szauna
- gyermekjátszó
- pelenkázó
- zuhany, merülő medence
Beruházási költség: bruttó 455.098.178 Ft (tervezett)

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Területfejlesztési Operatív Programba kerüljön behelyezésre a
Ligetfürdő korábban kidolgozott fejlesztése.

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 Területfejlesztési Operatív Programról szóló
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beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, a 2014. év június közepétől szeptember közepéig terjedő
időszakban elvégzett feladatokról nyújtunk jelen előterjesztésben tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
1.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége kezdeményezésének eredményeképpen
a Fő úti iskola udvarára tervezett kerti filagória összeállítása, átadása az intézmény részére megvalósult. Az udvar
balesetmentesítéséhez igényelt térkő anyagszükségletét a Start mintaprogram keretein belül legyártották, lerakták.
2.
Továbbra is folyik a képzés a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött Terembérleti keretszerződésnek
megfelelően, melynek helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium. A képzések a megbízási
szerződésben rögzített időszakokban történnek az oktatási rend megzavarása nélkül.
3.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületegységének előtető csatornázási munkálatai
kivitelezésre kerültek.
4.
A közoktatási intézményekben az ütemezésnek megfelelően folytatódnak az elektromos hibaelhárítási
munkálatok, melyek eddigi költsége - a már korábban bekért árajánlatok alapján – megközelítően 622.000 Forint.
5.
A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium kollégiumába a nyári időszakra érkezett foglalások az alábbiak szerint
alakultak.
Időszak
2014. június 16. – 2014. június 22.
2014. június 23. – 2014. június 29.
2014. június 23. – 2014. június 25.
2014. július 30. – 2014. augusztus 3.
2014. július 28. – 2014. augusztus 1.
2014. augusztus 4. – 2014. augusztus 17.
2014. augusztus 19. – 2014. augusztus 27.
2014. augusztus 18. – 2014. augusztus 24.

Létszám
37 fő
46 fő
1 fő
9 fő
21 fő
43 fő
35 fő
9 fő

A Központi Statisztikai Hivatal felé a „Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről” 1036 nyilvántartási számú
nyomtatvány elektronikus úton történő havi beküldése rendszeresen megtörténik.
6.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejövő
Használati szerződés a fenntartó részéről továbbra sem került aláírásra. További tájékoztatást várunk az oktatási
intézmények fenntartója részéről.
7.
A 2014 évi karbantartási munkálatokkal kapcsolatos bejárás 2014. szeptember 5-én és 2014. szeptember 8án valósult meg. A bejárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tervezett karbantartási, javítási munkálatok
azon változásait, melyek az I. ütem időszakában nem kerültek kivitelezésre illetve átütemezésre kerültek a II.
ütembe.
A karbantartási munkálatokon felül Gyomaendrőd Város Önkormányzata megközelítően 770.000 Forint értékben
biztosította a felmerült igények szerinti szükséges eszközöket a közoktatási intézmények részére. (tantermekben és
folyosókon PVC padló cseréje; tanárikban laminált padló cseréje, újralakkozása; elektromos hálózat fejlesztése;
informatikai eszközök vásárlása; kosárlabda pálya alpvonalainak felfestése; irodai székek vásárlása)
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A nyári karbantartási munkálatok során a kötelező tisztasági meszelés elvégzése a közoktatási intézményekben
foglalkoztatott technikai állomány feladatát képezte.
8.
A közoktatási intézményeken belül várhatóan 2014 októberében felmérésre kerül az informatikai géppark. A
szakértői véleményt követően ütemezésre kerül az eszközök korszerűsítése, fejlesztése.
9.
2014. szeptember 5-én megtörtént a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium működtetésével
kapcsolatos feladatok átadása az egyház felé.
10. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben
az alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
Időszak
2014. január
2014. február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
2014. július
2014. augusztus
Összesen

Oktatási intézményekben
munkát végző technikai
állományhoz kapcsolódóan
2.440.407 Forint
2.475.927 Forint
2.475.927 Forint
2.560.903 Forint
2.593.591 Forint
2.590.595 Forint
2.747.332 Forint
2.590.332 Forint
20.475.014 Forint

Nem oktatási intézményben munkát
végző technikai állományhoz
kapcsolódóan (Könyvtár)
71.151 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
590.250 Forint

11. Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2014. augusztus 31-ig közel 34 millió Forint kiadás
jelentkezett.
A 2014. évi költségvetésbe 79.751 E Forint került betervezésre a dologi kiadások finanszírozására. Az augusztus
31-ig felmerült kiadás a jóváhagyott éves keret 43 % - a.

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

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

A Bizottság javasolja az oktatási vagyon működtetéséről
szóló beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az oktatási vagyon működtetéséről
szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014. június 15. -szeptember 10. közötti
időszak működtetését bemutató beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kovácsné Rácz Julianna
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21. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium átadásáról
Komróczkiné Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Megállapodás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkalmazotti közösségek, valamint a szülői
közösség véleményére kezdeményezte az intézmény fenntartói és működtetési jogának átadását a Szeged-Csanádi
Egyházmegye részére még 2013-ban. A püspökség a kezdeményezést elfogadta, de az átadással és fenntartó
váltással kapcsolatos feladatok sokrétűsége és szigorú határidőhöz kötöttsége miatt ez az átadás 2014. szeptember
1. napjáig húzódott. A fenntartói jog átadásáról a köznevelésért felelős miniszter döntött. Az önkormányzat, mint
tulajdonos, és mint a működtetésért felelős szintén elfogadta az átadással kapcsolatos megállapodást. A
megállapodás az előterjesztés mellékletében olvasható. (1. számú melléklet)
Megállapodás módosítása
Az intézményvezető 2014. szeptember 8-án a kollégiumi feladat-ellátással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta
Dr. Csorba Csaba Jegyzőt:
„Intézményünk 40 főre kapacitált kollégiumával 2014. szeptember 8-án 22, azaz huszonkét fő kollégista tanulóval
volt tanulói jogviszonya.
Alkalmazott személyi állomány szeptember 8-án
3 fő kollégiumi nevelő (teljes munkaidőre szóló kinevezéssel)
a következő alkalmazottak munkaidejük egy részében látják el a kollégiummal kapcsolatos feladatokat:
1 fő takarítónő
1 fő gondnok
1 fő konyhalány
A kollégiumban ellátandó feladatok felelőse Szabadka Marianna intézményvezető-helyettes, aki iskolatitkár
segítségével látja a kapcsolódó adminisztrációs teendőkért ”
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között korábban kötött megállapodás a
gimnázium átvételével kapcsolatban a következőkben módosul:
1.) az Átadó a 2014/2015-ös tanévre 1.000.000 Ft azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Átvevőnek az átvett oktatási intézményhez tartozó kollégium fenntartásához.
2.) az Átvevő kijelenti, hogy a 2014/15-ös tanévben a kollégiumot működteti, és a támogatást kizárólag annak
üzemeltetéséhez használja fel, azzal, hogy a támogatás átutalását követő 30 napon belül közli az Átadóval írásban a
kollégiumi nevelésre alkalmazott pedagógusok és nevelő oktató munkát közvetlenül segítők létszámát, munkabérét,
valamint a felvett kollégisták számát. Az Átvevő az állami támogatás elszámolásáról szóló beszámoló kollégiumra
vonatkozó részét írásban megküldi az Átadónak az állam részére történő leadást követő 30 napon belül, a kollégium
működésével kapcsolatos saját bevételekkel, és dologi kiadásokkal.
3.) A Felek a kollégium támogatásának következő tanévben esetleges szükségességét minden év május 30-ig
vizsgálják meg a beiratkozott diák, kollégiumban alkalmazottak száma, valamint a tárgyévi költségvetési törvényben
meghatározott a kollégium fenntartásához megállapított alap és kiegészítő támogatásokra figyelemmel.
(2. sz. melléklet)
Új működési engedély
Tájékoztatni kívánom továbbá a Tisztelt Képviselő–testületet arról, hogy 2014. augusztus 21. napján jogerőre
emelkedett a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának BEB/08/557-5/2014-es iktatószámú határozata
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium módosított működési engedélyének
vonatkozásában.
A határozat szerint (3. számú melléklet) a működési engedély módosításának oka, hogy a Szent Gellért Katolikus
Iskolai Főhatóság képviseletében eljáró Barabás Hunorné főigazgató 2014. május 30-án kelt kérelmében az alábbi
változtatásokat kéri beépíteni az Intézmény működési engedélyébe:
- a hunyai telephely megszüntetése,
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- az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot ellátó székhelyén a maximálisan felvehető tanulólétszám 200
főről 230 főre növelése, az ellátandó sajátos nevelési igényű tanulók körének szűkítése, valamint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által eddig fenntartott Kner Imre Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény
fenntartói jogainak átvételével egyidejűleg a köznevelési intézmény beolvadással való egyesítése, illetve
alapfeladatait gimnáziumi nevelés-oktatással, valamint kollégiumi ellátással való bővítése.
A működési engedély a kérelem alapján tehát az alábbiakban módosult:
- A köznevelési intézmény új neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
- Típusa kibővült a gimnázium és kollégium megjelölésével,
- Az ellátandó évfolyamok kiegészültek a 9-13. évfolyamokkal,
- A legmagasabb felvehető tanulólétszám 200 főről 230 főre változott,
- Telephelye kibővült a gimnáziumi nevelés-oktatás kapcsán a Gyomaendrőd Hősök
útja 39. telephellyel,
- A gimnáziumba felvehető legmagasabb tanulólétszám 300 fő, a kollégiumi ellátásban részesülők legmagasabb
felvehető létszáma 40 fő.
A módosított alapító okirat kelte 2014. május 29.
Az átadás sikeresen megtörtént 2014. szeptember 1. napján. A működés és a tanulók ellátása folyamatos és
nagyobb, komolyabb problémától mentesen zajlott.
A fentiekre hivatkozva kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni,
kérem a kollégiummal kapcsolatos megállapodás-tervezet jóváhagyását, valamint, hogy hatalmazza fel Várfi András
polgármestert a megállapodás aláírásával.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

1. döntési javaslat
"Kner Imre Gimnázium átadásával kapcsolatos tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium átadásáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása tárgyában létrejött
megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium működtetői jogának átadása tárgyában létrejött megállapodás módosításához, az alábbi szerződés
módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felhatalmazza Várfi András polgármestert a megállapodás aláírásával:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között a Kner Imre Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása tárgyában létrejött megállapodás módosítása
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. statisztikai számjele:
15725527-8411-321-04, képviseli: Várfi András polgármester a 433/2014.(VIII.28.) Gye.Kt. sz. határozat alapján), a
továbbiakban, mint átadó
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. sz. képviseli: dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök), a továbbiakban, mint átvevő (együttesen: Felek) között a Felek által Gyomaendrődön
2014 június 19-én illetve Szegeden 2014. június 25-én aláírt megállapodás módosítása tárgyában.
Előzmények:
A Felek Megállapodást kötöttek a korábban Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyomaendrőd
Hősök út 43. sz. OM-azonosító: 028379), a továbbiakban, mint Köznevelési intézmény működtetésének
átvételéről, (továbbiakban: Megállapodás)
1.) A Megállapodás 3. pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:
Az Átadó a 2014/2015-ös tanévre 1.000.000 Ft azaz Egymillió Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Átvevőnek az átvett oktatási intézményhez tartozó kollégium fenntartásához. Az Átadó kijelenti, hogy a jelen
megállapodás aláírását követő 15 napon belül az Átvevő számlájára átutalással fizeti meg a támogatás 4 hónapra
eső részét, 2015. február 28-ig a következő 6 havi részét.
2.)

A Megállapodás 5. pontjának 2. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

Az Átvevő kijelenti, hogy a 2014/2015-ös tanévben a kollégiumot működteti, és a támogatást kizárólag annak
üzemeltetéséhez használja fel, azzal, hogy a támogatás átutalását követő 30 napon belül közli az Átadóval írásban
a kollégiumi nevelésre alkalmazott pedagógusok és nevelő oktató munkát közvetlenül segítők létszámát,
munkabérét, valamint a felvett kollégisták számát. Az Átvevő az állami támogatás elszámolásáról szóló beszámoló
kollégiumra vonatkozó részét írásban megküldi az Átadónak az állam részére történő leadást követő 30 napon
belül, a kollégium működésével kapcsolatos saját bevételekkel, és dologi kiadásokkal.
3.) A Megállapodás 9. pontja az alábbi 3. bekezdéssel egészül ki:
A Felek a kollégium támogatásának következő tanévben esetleges szükségességét minden május 30-ig vizsgálják
meg a beiratkozott diák, kollégiumban alkalmazottak száma, valamint a tárgyévi költségvetési törvényben
meghatározott a kollégium fenntartásához megállapított alap és kiegészítő támogatásokra figyelemmel.
A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti azok változatlanul hatályban maradnak.
Gyomaendrőd, 2014. szeptember

Szeged, 2014. szeptember

Átadó

Átvevő

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között a Kner
Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása tárgyában
létrejött megállapodás módosítása
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.
statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04, képviseli: Várfi András polgármester a
433/2014.(VIII.28.) Gye.Kt. sz. határozat alapján), a továbbiakban, mint átadó
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. sz. képviseli: dr.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök), a továbbiakban, mint átvevő (együttesen: Felek)
között a Felek által Gyomaendrődön 2014 június 19-én illetve Szegeden 2014. június 25-én
aláírt megállapodás módosítása tárgyában.
Előzmények:
A Felek Megállapodást kötöttek a korábban Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (Gyomaendrőd Hősök út 43. sz. OM-azonosító: 028379), a továbbiakban, mint
Köznevelési intézmény működtetésének átvételéről, (továbbiakban: Megállapodás)
1.) A Megállapodás 3. pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:
Az Átadó a 2014/2015-ös tanévre 1.000.000 Ft azaz Egymillió Ft. vissza nem térítendő
támogatást biztosít az Átvevőnek az átvett oktatási intézményhez tartozó kollégium
fenntartásához. Az Átadó kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül
az Átvevő számlájára átutalással fizeti meg a támogatás 4 hónapra eső részét, 2015. február
28-ig a következő 6 havi részét.
2.) A Megállapodás 5. pontjának 2. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az Átvevő kijelenti, hogy a 2014/2015-ös tanévben a kollégiumot működteti, és a támogatást
kizárólag annak üzemeltetéséhez használja fel, azzal, hogy a támogatás átutalását követő 30
napon belül közli az Átadóval írásban a kollégiumi nevelésre alkalmazott pedagógusok és
nevelő oktató munkát közvetlenül segítők létszámát, munkabérét, valamint a felvett
kollégisták számát. Az Átvevő az állami támogatás elszámolásáról szóló beszámoló
kollégiumra vonatkozó részét írásban megküldi az Átadónak az állam részére történő leadást
követő 30 napon belül, a kollégium működésével kapcsolatos saját bevételekkel, és dologi
kiadásokkal.
3.) A Megállapodás 9. pontja az alábbi 3. bekezdéssel egészül ki:
A Felek a kollégium támogatásának következő tanévben esetleges szükségességét minden
május 30-ig vizsgálják meg a beiratkozott diák, kollégiumban alkalmazottak száma, valamint
a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott a kollégium fenntartásához megállapított
alap és kiegészítő támogatásokra figyelemmel.
A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti azok változatlanul hatályban
maradnak.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember
Átadó

Szeged, 2014. szeptember
Átvevő

22. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról
Komróczkiné Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata éves szinten br. 8,890 millió forintért szolgáltatást vásárol a Liget fürdőtől a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.28.) önkormányzati rendelete
alapján, mely előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 3.500.000 Ft,
- 18. életévüket betöltött lakosok születésnapi köszöntésére 250.000 Ft,
- úszásoktatásra 5.140.000,- Ft. Ez az összeg kimeríti a város oktatási intézményeinek úszásoktatására, illetve az
azt igénylő sportegyesületek részére fordítandó keretet.
A vizsgált időszak: 2014. január1.- augusztus 31.
Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk a tisztelt Képviselő- testületet a vizsgált időszakban a Liget Fürdő által
ténylegesen leszámlázott tételekről.
A vizsgált időszakban 3 alkalommal történt előleg kifizetés a Liget Fürdő részére összesen br. 6.350.000 Ft
összegben, mely összegből az alábbiak szerint történt meg a tényleges felhasználás:
Felhasználó
Kner Imre Gimnázium

Időszak
februártól- júniusig

Fő
184 fő

Összeg (bruttó)
132.480 Ft

Bethlen Gábor SzkI
Rózsahegyi
Kis Bálint Általános Iskola
Kistérségi Óvoda
Vásártéri Óvod
Selyem úti Óvoda
Születésnaposok belépője
Helyi lakosok kedvezmény pótlása

márciustól júniusig
áprilistól-júliusig
januártól májusig
márciustól- júniusig
januártól áprilisig
márc-ápr
januártól-júliusig
januártól-júliusig

101 fő
427 fő
427 fő
136 fő
52
143 fő
77

72.720 Ft
307.440 Ft
307.440 Ft
97.920 Ft
37.440 Ft
102.960 Ft
138.600 Ft
1.772.950 Ft

Delfin egyesület úszóedzés

márciustól- júliusig

Vaszkán Gábor úszóedzései

januártól – júliusig

KSI Kajak

januártól májusig

Önkormányzati, rendezvények:
- úszóverseny- 2 alkalommal
- Német Kisebbségi Önkormányzat
vendégei
- Csángó gyerekek
- Reform. tábor

januártól –júliusig

1032 fő gyerek- 2 743.040 Ft
fő szülő
729 fő gyerek- 302 524.880 Ft
fő szülő
143 fő gyerek- 37 110.360 Ft
fő szülő

111 fő
60 fő
27
20

Összesen

Összesen: 156.961 Ft
br. 4.505.191 Ft

Fentiek alapján elmondható, hogy 2014. szeptember 1. és december 31. közötti időszakban a Liget Fürdő még br.
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2.540.000 Ft előleg lehívását kérheti az Önkormányzattól.
A június 19-ig lehívott br. 6.350.000 Ft előlegből a ténylegesen felhasznált összeg br. 4.405.191 Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.

Döntési javaslat
"Liget fürdő"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás
felhasználásáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtági egyesületek beszámolója
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület, a
Bónom-Zug Vizéért Egyesület, a Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Zöldpark Kft. elkészítették részletes
beszámolóikat a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő holtágak üzemeltetési feladatairól, melyet a csatolt
mellékletek tartalmaznak.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Zöldpark Kft.,
a Bónom-zug Vizéért Egyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület és a Sóczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület beszámolóját elfogadásra, a Körösi Halász Szövetkezet
beszámolóját tudomásul vételre javasolja a Képviselő-Testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztika, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
Zöldpark Kft., a Bónom-zug Vizéért Egyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület és a Sóczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek. A Bizottság a Körösi Halász Szövetkezet beszámolójának tudomásul
vételét javasolja a Képviselő-testületnek, a beszámolót illetően további egyeztetést
tart szükségesnek.

1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. kezellésében lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Kft. kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
66

"A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeletetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bónom-Zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágakról szóló
beszámolót tudomásul veszi és további egyeztetéseket tart szükségesnek a felek között.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
5502 Gyomaendrőd Fő út 106.

Beszámoló a Templomzugi holtág üzemeltetéséről
A 82 taggal rendelkező Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2014. január 1‐
től ‐ 2014. szeptember 08‐ig az alábbi feladatokat végezte el a Templomzugi holtág 905 ha‐os
területén.
A 2013‐as évtől összehangolt formában a Soczó‐zug irányításával történik a víz pótlása. A cél
kisebb költséggel jó, vagy jobb vízminőség. Eredményesen sikerült a víz minőségén javítani,
algásodást csökkenteni, oxigéntartalmát növelni. A holtág területén működik a Pájer strand, kivételes
helyzete miatt a jó víz minősége elengedhetetlen. A idei évben a strandon vett víz minták kiválóak
voltak. Ez a célunk az idegenforgalom szempontjából is és a horgászok, fürdőzők szemszögéből is. A
2014. évben négyszer juttatunk vizet a holtágakba, akkor amikor a folyó vize megfelelő. Az optimális
vízpótlás a holtágak élővilága szempontjából is kulcsfontosságú.
Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolat miatt jól működik a repülőgépes védekezés, a
csapadékos nyár miatt többször volt szükség szúnyoggyérítésre. Összesen 6 alkalommal, ebből csak 2
alkalmat kellett az Egyesületnek fizetni, 4 alkalmat pluszként kellett elvégezni.
Tárgy év május hónapban telepítettünk pontyot a holtágba. Telepítés útán semmilyen
pusztulást nem észleltünk, a jó halfogás lehetősége biztosított volt a vendégek részére. A telepített
halak 2‐3 nyaras 1,5‐3 kg súlyúak voltak. Az őszi telepítést októberre tervezi a vezetőség, cél továbbra
is az őshonos halak telepítése a holtágakba.
Az 2014. évben már 5 fő levizsgázott társadalmi halőr ellenőrizte a horgászokat az egyesület
csónakjával, és ha szükség volt rá napijegyét is megvásárolhatta a horgászvendég. Az ellenőrzésről
pozitív visszajelzések érkeztek.
Az Egyesület 2014. évben 450.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. A pályázatunkat
útkarbantartásra, javításra adtuk be több mint 600.000 Ft‐ra, de pénz hiányában ez az összeg nem
került elfogadásra. Az árajánlatok megkérése után láttuk, hogy ez az összeg plusz a saját erő csak
arra elég hogy a nagy lyukakat betömjék ami egy‐két év múlva ismét kátyu lesz. Látva azt, hogy
anyagi segítséget nem kapunk, a Templom‐zugi (patkó holtág) holtág belső részén lévő tagok Csák
Zoltán önzetlen munkájának köszönhetően összeadtak annyi pénzt, hogy a kövesút kátyúzás után
mart aszfalttal meg lett terítve.
Az egyesületben mindenki térítés mentesen végzi munkáját.

2014. szeptember 8‐ig a működéssel kapcsolatos kiadások
‐ vízterület bérleti díja

250 eFt

‐ vízpótlás költsége

114 eFt

‐ halasítás
‐ útkarbantartás
Összesen:

2.054 eFt
750 eFt
3.168 eFt

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 08.

Ambrózi Erzsébet
gazdasági vezető

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület
éves beszámolója
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Testülete részére
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület 18 évvel ezelőtt közel 30 személy alapította,
Jenei Bálint megválasztott egyesületi elnök vezetésével.
Közel 8 hektáros vízfelületen folytatja tevékenységét az egyesület, a vizet Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától bérli.
Tagjainak létszáma 158 fő.
A tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat tagdíjakból, horgászengedélyekből, adó 1%ának felajánlásából, pályázatokból végzi.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét a közgyűlés által elfogadott
alapszabályának megfelelően végzi.
Fő célkitűzése: a természetvédelem a holtág környezetében, kulturált pihenés és horgászati
lehetőség biztosítása az egyesület tagjai és azok vendégei számára.
Egyesületünk tagjai főként olyan személyek, akiknek a Kecsegés holtág környezetében
telkük, ingatlanjuk van.
Társaságunk elnöke Oláh Károly Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. Sz. alatti lakos.
Egyesületünk levelezési címe: 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5.
Tevékenységünk
Vízminőség biztosítása: a horgászathoz megfelelő vízminőséget biztosítunk, ennek költsége
ebben az évben még nem terhelte egyesületünket.
A szivattyú szakaszos üzemeltetésével sikerült megakadályozni a vízminőség romlását,
villamos energia számlánk ez év végére kb. 140 000 Ft-ra tehető.
Út: minden évben el szoktuk végezni a gátőrházhoz bevezető kövesút karbantartását,
javítását. Ehhez ebben az évben pályázatokból biztosítottunk forrást. Az út javításához az
Önkormányzat járult hozzá 600 000 Ft-al, melyből anyagot, zúzottkövet vásároltunk.
A gépeket Katona Lajos vállalkozó bocsájtja rendelkezésünkre, a kézi munkát egyesületünk
tagjai társadalmi munkában végzik el.
A Kecsegészug területén kiépített utak találhatóak, melyeket egyesületünk tagjai saját erőből
létesítettek, és azoknak karbantartására most is szükség volt. 170 000 forint anyagot
használtunk a belső utak javítására.
Ivóvíz: egyesületünk a gátőrház előtti parkolóban nyilvános vízkifolyót (törpe kutat)
üzemeltet, így biztosítja egyesületünk tagjai, illetve az arra járó emberek részére az
egészséges ivóvíz fogyasztásának lehetőségét.
Hulladékgyűjtés: egyesületünk egy 5 m3-es hulladékgyűjtő konténert tart fent a keletkező
kommunális hulladékok gyűjtésére. A konténer jól megközelíthető helyen, a zug bejáratánál
van elhelyezve. Egyesületünk tagjai itt tudják elhelyezni a kint tartózkodásuk alkalmával
keletkezett hulladékokat. Sajnos megfigyelhető, hogy sok olyan hulladék van elhelyezve,

mely nem nevezhető kommunális hulladéknak, és olyan személyek is elhelyezik ott
hulladékaikat, akik nem tagjai egyesületünknek.
Haltelepítés: minden évben kielemezzük az egyesület tagjai által leadott fogási naplókat,
ennek alapján telepítési tervet készítünk, és a szükséges telepítést elvégezzük. Ennek forrása
az eladott horgászengedélyek, napi és heti jegyek bevétele, és a SZJA 1%-a.
Így közel 3 500 000 Ft értékű halat tudunk a holtágba telepíteni. Különös gondot fordítunk az
itt őshonos halfajtákra, a biodiverzitás fenntartására. Olyan halfajtát, melynek a természetes
életkörülményei itt nem állnak fent, nem telepítünk. A telepített halak kora és mérete változó,
egynyarastól a fogható példányokig.
A beszámoló készítésének időpontjáig 3500 kg halat telepítettünk, melynek összes költsége
2 118 000 Ft volt.
A továbbiakban még tervezünk 1000 kg halat telepíteni, melynek költsége 500 000 Ft.
Legnagyobb mennyiségben fogható keszeg és kárász. A telepítés végrehajtása a beszerzési
lehetőségektől, illetve az időjárástól függ. Forrásaként az egyesületünk részére átutalt
személyi jövedelemadó 1%-át kívánjuk felhasználni.
A lenti adatok a beszámoló készítésének időpontjában állnak rendelkezésre, melyek
folyamatosan változhatnak a napi kiadások és bevételek függvényében.
Egyesületünk ebben az évben csatlakozott a Városi Önkormányzat által kezdeményezett
szúnyogirtáshoz.

Kecsegészug Egyesület 2014. év
Bevételek
Önkormányzat
Horgászbolti befizetések
Banki befizetések
Összes bevétel

Összege (Ft)
600 000
2 030 000
36 000
2 666 000

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 09.

Oláh Károly
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taggal rendelkezti S6cz6zugi Krirnyezetv6delmi 6s Horgdsz
Egyestilet 2ol4.janur6r lt6l 2014' augusztus 3l-ig az aldbbi feladatokat v6,gezet i socr|tugi holtdg
9 hekt6ros
teriilet6n:
"l

viz min<is6g6nek
!Bt'-t
bizza

megtart6sa 6rdek6ben az Egyestilet m6r tcibb 6ven 6t a
,,GARDA DUo,,
meg a vizterilet min6s6gell en6rz6sinek ell6t6s6val. A szakember
6ltal ir1nyitott
vizkezells jobb min<is6gti vizet eredm6nyezett a holt6gban 616 faundnak
6s fl6rr{nak. A
vfzteriilet karbantartdslft a vezetos6g 6s a tagok tdrsadalmi munka keret6ben
l1rjak el. Az
elmrilt 6vekben megfigyelhet<i, hogy a nyarakhelegebbek 6s csapad6kban
szeg6nyebbek. Az
Egyestilet motoros szivattyti beszerz6se 6s iizemeitet6se mellett dontritt
2013 6v sor6n A
szivattyrinak ktisztinhetoen egyenletesebb vizszintalakfthat6 ki.2014
6v elej6tol rendszeresen
v 6 geztek v izp 6tl6st az idiJj 61 6si v i s zonyoknak
me gfe I el 6 en.

Vdltozatlanul r6szt vesz az Egyesiilet a kornyezo holtdgakkal 6s a Gyomaendr<id
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Telefon: 06-66/386-535, 06-66/386-437
Fax: 06-66/386-437
E-mail: korosihalasz.szovetkezet@upcmail.hu, csoma.antal@gmail.com

Tárgy: Beszámoló

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
GYOMAENDRŐD
Selyem út 124.
Tisztelt Képviselő-testület!
Hivatkozással 2014. szeptember 08-án kelt, a Gyomaendrőd közigazgatási területén található,
kezelésünkben lévő holtágak üzemeltetéséről kért 2014. évre vonatkozó beszámolót a
következők szerint részletezzük:
1. Szövetkezetünk 2000. április 03-án megkötött, majd többször módosított
Haszonbérleti Szerződés alapján 6 holtág halászati hasznosítását végzi. Így
beszámolónkban csak erre tudunk kitérni.
A holtág hasznosítás más jelentősebb dolgaira nincs ráhatásunk, nincs
rálátásunk. Így többek között a vízkormányzásra, a vízkivételek (lakossági és egyéb,
öntözés, stb.) szennyvízbejutások megakadályozása, belvíz befolyások, hulladékok
bekerülése a holtágakba, stb.
Nem ismerjük a holtágak kotrását megelőző hatástanulmány tartalmát, hogy mi
a teendő a kotrás esetleges káros következményeinek kivédésére, a vízminőség
helyreállítására.
Természetesen a holtágak kotrásának hosszútávon nagy jelentősége van, de rövid
távon az iszap megmozdítása sok káros hatással járhat.
Ennek a kérdésnek pontos ismerete igen fontos lehet, különösen a téli, jeges
időszakban. A Tisza, Körösök vidékén a vizek alján felgyülemlett iszap jelentős
mennyiségű gázokat (széndioxid, metán, ammónia, kénhidrogén) tartalmaz. Ezek
a gázok légnyomás csökkenésekor kiléphetnek az iszapból. A víz felszíne felé
emelkedve az iszap tetején található algaréteget maguk előtt tolják, és ez az algaréteg
szinte teljesen elzárja a vízfelszínt, nem engedi az alatta lévő gázokat a légkörbe
kiszellőzni, emiatt pedig bekövetkezik a mérgezés. Fokozottan veszélyes a helyzet
télen, amikor a vizek jéggel való borítása nem engedi a gázokat a levegőbe távozni,
ami a vízi élet elpusztulásához vezethet.
Különösen veszélyes lehet ez a megbolygatott iszap esetében, aminek pontos
ismeretére csak a hatástanulmány adhat választ, illetve ez a hatástanulmány kell,
hogy részletezze a teendőket a károk megelőzése, illetve csökkentése érdekében.
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A Haszonbérleti Szerződés szerint Szövetkezetünknek csak akkor van vízpótlási
kötelezettsége, ha az éves csapadékmennyiség nem éri el az 550 mm-t. Ez az
elmúlt 13 évben kétszer fordult elő, a többi években, így ebben az évben is lényegesen
magasabb a térségünk éves csapadék mennyisége.
Az elmúlt 13 év - térségünk éves csapadék mennyisége
2001. évben
2002. évben
2003. évben
2004. évben
2005. évben
2006. évben
2007. évben
2008. évben
2009. évben
2010. évben
2011. évben
2012. évben
2013. évben

-

569 mm
580 mm
604 mm
880 mm
818 mm
579 mm
735 mm
611 mm
760 mm
1.264 mm
496 mm
532 mm
877 mm

Amikor nem érte el a csapadékmennyiség az 550 mm-t, akkor az azt megelőző évben
több, mint kétszerese hullott a kívánatosnál.

2. A halgazdálkodási tevékenységünket bemutató számokat táblázatba foglaltuk.
Holtáganként bemutatjuk, a halkihelyezéseket, a horgász és halász fogásokat
megbontva
nemes halakra – ponty, csuka, süllő, harcsa, balin, angolna, amur, és
nem őshonos és másodosztályú halakra – busa, törpeharcsa, kárász, keszeg.
A táblázatok adatai az Országos Halászati Adattár részére készített jelentés
alapján lettek összesítve, a leadott horgász és halász fogási naplók alapján.
Tehát minden adat az Adattárban megtalálható.
A táblázatok a 2010 – 2013. közötti évek adatait tartalmazzák, mert a 2014. évi adatok
csak ez év befejezése után lesznek ismertek.

1. sz. táblázat: Hantoskerti holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2013 évek között

2. sz. táblázat: Torzsás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása
halfajonként 2010 – 2013 évek között

3. sz. táblázat: Fűzfás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2013 évek között

4. sz. táblázat: Német-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2014 évek között
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Hantoskerti holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Harcsa
Vízterület
neve

2010 Hantoskert
2011 Hantoskert
2012 Hantoskert
2013 Hantoskert
összesen
db
összesen
kg

Süllő

Ponty

Ponty

Önkormányzati ponty

előnevelt előnevelt 1 nyaras 2 nyaras 2 nyaras
db
db
kg
kg
kg
1 600
1 600

1 600
1 600

200

400
1 960

1 950
2 346
3 200

16

összesen

60

süllő
216
268
234

44

4 706
harcsa

63
115
124
40
342

718

csuka

Ponty
1-2 ny.
kg

1 960
1 950
1 956
6 400

2 150

Halászfogás**
ponty
2010 Hantoskert
2011 Hantoskert
2012 Hantoskert
2013 Hantoskert

mindösszesen:
harcsa
süllő
db

3 200

Horgászfogás*
ponty
csuka
2010 Hantoskert
3 730
2011 Hantoskert
1 823
2012 Hantoskert
3 682
2013 Hantoskert
417
összesen
9 652

1. sz. táblázat

süllő

balin
47
26
30

angolna
41
52
10
34
137

103
harcsa

balin

18
15

44

9

33

44

9

12 722

5 866
amur
2

2
angolna

egyéb***
összesen 4 év összesített
1 579
6 085 hogászfogása
1 976
4 902
2 057
6 434
319
810
1 346
5 931
18 231
18 231
407
642
297

amur

egyéb***
14
11

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
* A Hantoskerti holtág 2013 évi horgászfogásairól nem rendelkezünk pontos adatokkal.
* 2012 évben a Hantoskerti holtágon nem volt halászat.

0

25

összesen 4 év összesített
803
835 halászfogása
11 042
11 165
0
2 198
2 214
14 043

14 214

14 214
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Torzsás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Harcsa

Süllő

Ponty

Ponty

2. sz. táblázat

mindösszesen

Vízterület előnevelt előnevelt

1 nyaras 2 nyaras harcsa

Ponty

neve

kg

1-2 ny.
kg

2010 Torzsás
2011 Torzsás
2012 Torzsás
2013 Torzsás
összesen db
összesen kg

db

db
800
800

800
800

1600

1600

Horgászfogás kg
ponty
csuka
2010 Torzsás
305
2011 Torzsás
488
2012 Torzsás
462
2013 Torzsás***

8
32
37

összesen

77

Halászfogás kg*
2010 Torzsás
2011 Torzsás
2012 Torzsás
2013 Torzsás
összesen

1255
ponty

kg

süllő
db

100

200
402
400
220

100

1222

3200

süllő

harcsa
8
13
63

1322

balin

angolna

31
28

amur
2

80
313
403

2

796

22

csuka

84
süllő

59
harcsa

22
balin

25

26

71

3

67
92

3
5
34

16
20
107

1
4

angolna

amur

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
*2011 évben a Torzsászugi holtágon nem volt halászat.
**Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.
*** A Torzsászugi holtág 2013 évi horgászfogásairól nem rendelkezünk pontos adatokkal.

1566

3861

3 861

egyéb**
összesen 4 év összesített
1 502
1 651 halászfogása
0
4 334
4 353
34
1 080
1 207
58
6 916
7 211
7 211
24

0

egyéb**
összesen 4év összesített
193
594 hogászfogása
313
1 192
328
1 321
732
754
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Fűzfás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Vízterület
neve

Harcsa

Süllő

Ponty

Ponty

harcsa mindösszesen

előnevelt
db

előnevelt
db

1 nyaras
kg

2 nyaras
kg

süllő
db

2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug

1600
1600

200

400
1129
300

3200

3200

6400
2300

Horgászfogás kg
2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug
összesen:

ponty

Halászfogás kg*

ponty

összesen:

1600
1600

Ponty
1-2 ny.
kg

2100

összesen db
összesen kg

2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug

3. sz. táblázat

csuka
653
581
391
401
2026

süllő
110
178
32

9

harcsa
51
109
26
30
216

320
csuka

1829

süllő

4129

balin

angolna

43

5

4

12
19
36

47
harcsa

balin

amur egyéb** összesen 4 év összesített
96
1424
2 390 hogászfogása
102
559
1 536
96
526
1 089
142
592
17 294
2651
5607
5 607
8
7
2

angolna

amur egyéb** összesen 4 év összesített
halászfogása
498
514
0
390
428

7
38

9

7

0

38

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
**2010 és 2012 évben a Fűzfászugi holtágon nem volt halászat.
***Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.

0

0

888

942

942
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Német-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2014 évek között

4. sz. táblázat

Ivadékolás
évek

Harcsa
Süllő
Ponty
Ponty
mindösszesen
Vízterület előnevelt előnevelt 1 nyaras 2 nyaras harcsa
Ponty
neve
db
db
kg
kg
süllő
1-2 ny.
db
kg
2010 Németzug
800
800
100
200
2011 Németzug
200
800
800
2012 Németzug
450
2013 Németzug
300
2014 Németzug
600
összesen
db
1600
1600
3200
összesen kg
100
1750
1850

Horgászfogás kg
ponty
csuka
süllő
2010 Németzug
3 500
196
2011 Németzug
1 526
283
2012 Németzug
3 580
414
2013 Németzug
4 260
221
összesen
12 866
1 114
Halászfogás kg*
ponty
2010 Németzug
2011 Németzug
2012 Németzug
2013 Németzug
összesen

csuka

harcsa
207
140
242
273
862

süllő

balin

48
83
94
93
318
harcsa

angolna
162
41
38
127
368

balin

amur
9
8
1

18
angolna

egyéb**
összesen 4 év összesített
702
2 027
6 851 hogászfogása
792
1 749
4 622
674
2 954
7 997
2 352
7 326
2 168
9 082
26 796
26 796

amur

egyéb**

összesen 4 év összesített
halászfogása

6

5

20

2 809

2 840

6

5

20

2809

2840

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
*2010,- 2011,-2013 években a Németzugi holtágon nem volt halászat.
**Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.

2840
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Összesítve a 4 év eredményei:
Halfogás nemes halakból: ponty, csuka, süllő, harcsa, balin, angolna, amur
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

35.256 kg
551 kg
35.807 kg

Halfogás nem őshonos és másodosztályú halakból: törpeharcsa, keszeg, kárász, busa
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

19.140 kg
24.656 kg
43.796 kg

Az összes halfogás megoszlása:
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

54.396 kg
25.207 kg
79.603 kg

A haltelepítéseknél az 5 éves ciklusban igyekeztünk olyan szisztémát követni, hogy több
halfaj és a pontynak is több korosztálya kerüljön kihelyezésre. Nemcsak azonnal
fogható méretű pontyot helyeztünk ki, hanem I. és II. nyaras korosztályt is, hogy
hosszabb időn keresztül biztosíthassuk a megfelelő halállományt.
A számadatok bizonyítják, hogy a holtágak hasznosítása horgász célú, a korlátozott
halászati tevékenység pedig szelektív jellegű. A halászati tevékenység elsősorban arra
irányul, hogy az őshonos és nemes halak aránya javuljon, és az állományszabályozásban ne a kontraszelekció érvényesüljön, hanem a szakszerű, tudatos
szelekció. Ezt a szempontot a jövőben is figyelembe kell venni, mert csak ez biztosítja a vízi
élettér halbiológiai szempontból történő helyes kihasználását.

3. A Képviselő-testület augusztusi ülésén tárgyalta Szövetkezetünk Haszonbérleti Szerződés
hatályának egy évvel való meghosszabbításának kérdését, de a napirendre tűzésről
semmilyen értesítést nem kaptunk, így nem lehettünk jelen az ülésen.
Ezért a holtágak jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban szükséges tájékoztatnunk a
Képviselő-testületet arról, hogy döntésük alapján Szövetkezetünk a Halászatról és
Horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdés alapján igényt tart a
kártalanításra, és pedig a haltelepítések meg nem térült részének nagyságrendjéig.
Ennek az összegnek a kiszámítása folyamatban van. Amikor teljes hitelt érdemlően alá
tudjuk támasztani a számítások alapján, mennyi ez az összeg, akkor ezt be fogjuk terjeszteni
az Önkormányzat felé.
Előzetes számítások szerint ez mintegy 11,5 millió forint.
A Halászatról és Horgászatról szóló törvény szerint, amíg az ezzel kapcsolatos
elszámolás nem történik meg, addig az eddigi haszonbérlő birtokban marad.
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Továbbra is fenntartjuk az ajánlatunkat, amit a Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak
megtettem: Amennyiben az Önkormányzat 2015. december 31-ig meghosszabbítja a
Haszonbérleti Szerződésünket, akkor lemondunk kártérítési igényünkről.
Ez a szerződéshosszabbítás nem okozhatna problémát a többi Önkormányzattal szerződött
partnernél, mivel velük a szerződést az önkormányzat már korábban 2019. december
31-ig meghosszabbította.
Félrevezető volt a Képviselő-testület és a közvélemény tájékoztatása abban is, hogy
nem kell kártalanítást fizetni az Önkormányzatnak, mert ez az állítás nem felel meg a
valóságnak. A kártalanításnak törvényi alapja van.
Szakmailag nem támasztható alá olyan kijelentés, hogy van rá négy hónapjuk és halásszák le
a holtágakat és vigyék el a benne lévő halat. Aki ismeri a természetes vizeket, így a holtágak
sajátosságait, az nem mond ilyet.
Nincs olyan halászati módszer, amellyel kivitelezhető lenne a teljes lehalászás még a
holtágak lecsapolása esetén sem.
A jelenlegi halászati törvény pedig, még a halászati módszerekre egyéb tilalmakat is
meghatároz.
Összességében tehát mindkét fél számára előnyösnek tartjuk javaslatunk elfogadását
azzal, hogy a kártalanításról való lemondás mellett meghosszabbításra kerül a
Halászati Szerződés hatálya 2015. december 31-ig.
Ezzel felesleges vitákat, esetleg hosszadalmas pereskedést lehetne elkerülni, és többet
lehetne foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyek megoldásával javulna a vízminőség, a
környezet és valóban fejlődhetne a horgászturizmus.
Kérjük beszámolónk szíves tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 10.

Tisztelettel:

Dr. Csoma Antal
elnök

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaedrőd, Október 6. ltp 1 épület „A” lépcsőház közös képviselőjének
kérése
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1. épület „A” lépcsőház közös képviselője az alábbi kérelemmel fordult a Tisztelt
Önkormányzat felé:
A lépcsőház szennyvízkivezető csöve – valószínűsíthető, hogy az épület süllyedése következtében – a földben
eltörött. A csőtörés következménye, hogy az elvezető cső időről – időre eldugul, ilyenkor a földszinti 1-es lakásban a
WC-csészébe a szennyvíz feltör. Amennyiben a lakás tulajdonosa nem tartózkodik otthon, úgy a lakást elönti a
szenny.
A probléma már régóta fennáll.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft korábbi vezetőjének már szóltak, továbbá a probléma minden lakógyűlésen elhangzott,
azonban, intézkedés nem történt.
A lépcsőház 2014. január 1. napjától kezdődően nem a Gyomaszolg Ipari Park Kft kezelésében áll, a lépcsőház
önállóan működik, közös képviselő intézi az ügyeket.
A probléma megoldására megkereséssel fordultak a Tótkaép Kft. felé, az adott árajánlat alapján a javíttatás bruttó
314.331,- Ft összegbe kerül. Az összeget elosztva a lakások számával 24.180,- Ft a fizetendő összeg. A lakásokban
élők számára az összeg kifizetése igen nagy anyagi terhet jelent, ezért azzal a kéréssel fordulnak az önkormányzat
felé, hogy méltányosságból szíveskedjen a szennyvízcső javítását megoldani, mivel a hiba keletkezése kb. 1996.
évre tehető, az eltelt időszak alatt a javíttatásra nem került sor, annak ellenére, hogy rendszeresen fizették a bérleti
díjat és a közös költséget.
Zádori Zoltán közös képviselő kérelme megküldésre került a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft.
részére.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az alábbi tájékoztatót adta - mely az előterjesztés mellékletét képezi:
„… A Tótkaép kft. által adott árajánlat, amennyiben a felmérésük ténylegesen azt a műszaki tartalmat jelöli és
mennyiséget tartalmazza, amely a hiba elhárításához szükséges, akkor az a Tótkaép Kft. által megadott
költségvetéséből megvalósítható.”
„… A Tótkaép Kft. ajánlata megalapozottnak tűnik és el is tudja végezni a szükséges munkálatokat.”
„… A jelenleg kialakított és érvényes lakásviszonyok birtokában, mely azt jelenti, hogy a lépcsőházban 3 db
önkormányzati tulajdonú bérlakás van és a felújítás, javítás költsége is a tulajdoni hányad arányában vállalható.”
A Kft. leírta még, hogy a közös képviselő állítása, mely szerint ez az ügy már 18 éve húzódik, ennek írásos nyoma
sem a Kft-nél, sem a közös képviselőnél nem lelhető fel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

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

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

Döntési javaslat
"Gyomaedrőd, Október 6. ltp 1 épület „A” lépcsőház közös képviselőjének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zádori Zoltán közös képviselő kérelmét forráshiányában
elutasítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhívja a bérlakásokat kezelő Kft. figyelmét, hogy amennyiben a
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1. épület „A” lépcsőházában a szennyvízkivezető cső javíttatása megtörténik, úgy a
javíttatás költségét a bérlakások tulajdoni hányadának arányában – 24.179 x 3 = 72.537,- Ft - fizesse ki a
munkálatokat elvégző Kft. részére.
Forrásként a lakásfenntartási számlán lévő összeget jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Hanyecz és Társa Kft. kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. A társaság a Gyomaendrőd, külterület
02294/6;7;8;9;10 hrsz.-ú termőföldek földhaszonbérleti jogát a 2011. október 14. napján lezajlott nyílt árverésen
nyerte el. A bérleti jogviszony 2016. szeptember 30. napjával lejár. Hanyecz és Társa Kft. azzal a kéréssel fordult a
Képviselő - testület felé, hogy a 2016. szeptember 30. napjával lejáró földhaszonbérleti szerződést 2025. december
31. napjáig hosszabbítsa meg.

A társaság a bérlet földterületeken lévő rizstelepek rekonstrukcióját illetve fejlesztését kívánja megvalósítani
pályázati forrásból, ezért kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a beruházási program megvalósításához.
Hanyecz László a társaság ügyvezetője tájékoztatása alapján a rekonstrukciós munkák várható értéke 1 millió Ft/ha,
azaz összesen 48,2 millió forint. A beruházásnak munkahelyteremtő vonzata van.
A kérelem nem mutatja be a beruházás műszaki és pénzügyi tartalmát.
Kimutatás a bérelt területekről
Hrsz.

Művelési ág

02294/6
02294/7
02294/8
02294/9
02294/10

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület nagysága
(ha)
1,1642
13,5932
13,6098
10,2664
9,5651

AK érték
24,31
299,62
283,72
186,68
179,05

Bérleti díj
(AK/kg)
32
32
32
32
32

A bérelt földterületeken a rizstermesztés folyik, az erre kialakított speciális műtárgy építményekkel. Ezek a szántó
művelési ágban lévő termőföldeken a rizstermesztés megkezdése, a feltételek kialakítása a „Béke MGTSZ” idején
történt.
Bérlő a földterületeket az elvárásoknak megfelelően megművelte, a bérleti díjat határidőre megfizette. Bérlő részére
2013. évben 1.428.673,- Ft összegű haszonbér lett számlázva, amely határidőbe megfizetésre került.
A lejárt földhaszonbérletet megelőzően a földterületek bérleti joga nyílt árverésre van bocsátva bizottsági, illetve
képviselő – testületi előkészítést megelőzően.
Mivel a kérelmező a bérleti jogviszony hosszabbítást a termőföldeken lévő rizstelepek sikeres pályázat esetén
történő rekonstrukciós munkák elvégzésével indokolja, ezért azt javaslom, hogy a T. Képviselő – testület
nyilatkozatot adjon a nyílt árverésen történő bérbeadás szándékáról. Amennyiben a Hanyecz és Társa Kft. pályázata
nyer, akkor a fent hivatkozott vagyonrendelet alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az ingatlanok
nyílt árverésen történő bérleti jogviszonyának megszerzését.
A termőföldek nyílt árverésen történő földhaszonbérletbe adásához, az alábbi feltételeket javaslom:
1. A bérleti jog időtartama: 10 év.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő rekonstrukciós beruházáshoz a műszaki és pénzügyi
tartalom ismeretében adja meg a hozzájárulást.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően
nem téríti meg a pályázónak.
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4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a
bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei
átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú
támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb.
5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján
történik.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság előkészítése alapján a Képviselő - testület dönt az
5 évet meghaladó mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés].

A fent hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a vagyon hasznosítása [9.§ (1) a) bekezdés] 1.000.000.- Ft éves
bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba - vagy bérbeadása kizárólag nyilvános
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és
Mezőgazdasági
Bizottság
elvi
hozzájárulását adja a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10 hrsz.-ú
termőföldek
földhaszonbérletbe
adásának
nyílt
árverésen
történő
meghirdetéséhez. A bérleti díj induló értékének meghatározása tekintetében
javasolja a piaci áron történő meghirdetést, amely nem lehet kevesebb a földalapú
támogatás meghirdetéskor érvényes összegénél.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elvi hozzájárulását adja a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10
hrsz-ú termőföldek földhaszonbérletbe adásának nyílt árverésen történő meghirdetéséhez, amennyiben a bérleti
jogviszony lejárat előtt bérlő kéri a pályázati forrásból megvalósítandó rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az
alábbi kiemelt feltételek mellett.
1. A bérleti jog időtartama: 10 év.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő beruházáshoz a műszaki és pénzügyi tartalom
ismeretében meg adja hozzájárulást.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően
nem téríti meg a pályázónak.
4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a
bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei
átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú
támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb.
5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján
történik, amely nem lehet kevesebb az akkor érvényes földalapú támogatás összegénél.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 25.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alföldvíz Zrt. Jogi Főosztálya szerződésmódosítási szándékkal kereste fel Önkormányzatunkat a felek között
fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása kapcsán.
A módosítások az alábbiakat foglalják magukba:
1. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti- és vagyonkezelési díjak elszámolásának feltételei.
2. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó rendelkezések.
3. A hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkozó rendelkezések.
4. Víziközmű-vagyonnal folytatott víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenység.
5. A víztornyokon elhelyezett antennákkal kapcsolatos vagyonhasznosítási jutalékára vonatkozó rendelkezés
módosítása.
A módosítások indokait, a szerződésmódosítást, valamint az eredeti szerződést a mellékelt dokumentumok
tartalmazzák.
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Víziközmű
Szolgáltató) által előkészített bérleti szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük:
1.) Összességében a szerződés tervezet megfelel a hatályos jogszabályoknak, elfogadása esetén segíti a felek
célkitűzéseinek megvalósítását.
2.) Pontosítást és eltérő véleményt a következő pontnál fogalmazunk meg:
A Tervezet V.(A)5. pontja esetében nem javasoljuk elfogadni, hogy a megállapított bérleti díj megfizetése nem
okozhatja a víziközmű üzemeltetési tevékenység veszteségét. A Víziközmű Szolgáltató az esetleges veszteség
mérséklésére, megszűntetésére más intézkedéseket is tehet, pl. jóléti egyéb kiadások csökkentése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!

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

A Bizottság nem javasolja elfogadni a jelenleg megküldött
szerződés módosítás tervezetet.

Döntési javaslat
"Az Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Alföldvíz Zrt. ARV/102-234/2014
iktatószámú Gyomaendrőd bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés módosítás aláírására.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5501 Gyomaendrőd, Szabadság tér
1.; képviseli: Várfi András polgármester) mint üzemeltetésbe adó - a továbbiakban:
"Önkormányzat"
másrészről az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. a. székhelyű Békés Megyei Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgató)
mint üzemeltető - a továbbiakban: "Üzemeltető"
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
I.

MEGÁLLAPíTÁSOK

1.

Az Üzemeltető, illetve jogelődje, a Békés Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat
1967. óta biztosítja az Önkormányzat számára az ivóvíz-szolgáltatást és a
szennyvízelvezetési, és - kezelési szolgáltatást.

2.

Az Önkormányzat 2003. november 17. óta az Üzemeltető egyik részvényese.

3.

Az Önkormányzat 2008. július 31-én "Üzemeltetési Szerződés" elnevezéssel (a
továbbiakban: a "Korábbi Üzemeltetési Szerződés") szerződést kötött az
Üzemeltetővel, amellyel -- egyebek mellett -- ellenérték fejében az Üzemeltető
müködtetésébe adta a szerződésben meghatározott korlátozottan forgalomképes
víziközmű-vagyontárgyait,
illetve az erre vonatkozóan korábban ráutaló
magatartással létrejött megállapodását írásban is megerősítette.

4.

A felek rögzítik, hogy a Korábbi Üzemeltetési Szerződés megkötése óta az
Üzemeltető, valamint a vízügyi piac működésében, a szabályozási környezetben,
továbbá egyéb körülményekben olyan változások következtek be, amelyek
szükségessé teszik az Üzemeltető működési struktúrájának, ezen belül az
Üzemeltető és az Önkormányzat közötti üzemeltetési jogviszony módosítását.

5.

Az előző pontbeli megfontolásból a felek jelen szerződés aláírását megelőzően
mindketten aláírták az Üzemeltetőben részvényes települési önkormányzatok és
megyei önkormányzat által kötött, módosított tartalmú és egységes szerkezetbe
foglalt együttműködési
szerződést (a továbbiakban: az "hatályban lévő
EgYÜttműködési Szerződés").

6.

A hatályban lévő Együttműködési
Szerződésben a felek rögzítették az
Üzemeltető működési struktúráját, és megállapították az önkormányzati
tulajdonú víziközművek Üzemeltető általi üzemeltetésének alapvető szabályait
is. UgyanulI a felek megállapodtak, hogy az üzemeltetés egyes részletszabályait
az Üzemeltető és az egyes Részvényes Önkormányzatok által kötött, módosított
Üzemeltetési Szerződések tartalmazzák.
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7.

A felek praktikus okokból a szerződés módosÍtásának azon módját választották,
hogy módosított tartalmú jogviszonyukat egy új, a módosÍtásokkal egységbe
foglalt szerződésbe foglalják, mellyel egyidejűleg a Korábbi Üzemeltetési
Szerződést hatályon kívül helyezik. E módosított tartalmú jogviszony szabályait
tartalmazza jelen szerződés.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Cél
1.

Jelen szerződés célja, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben és a vÍzgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben foglalt kötelezettségének és feladatainak magas
szÍnvonaion eleget tudjon tenni, és ezáltal az ivóvíz és csatornaszolgáltatás
fogyasztói a lehetőség szerinti legjobb, legkorszerűbb és leggazdaságosabb
szolgáltatásban részesüljenek.

Területi hatály
2.

Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik a vÍzjogi üzemeltetési engedélyben
meghatározott területen belül az Önkormányzat közigazgatási területe, illetve
azon vÍziközművek általlefedett terület, amelyben az Önkormányzat
érdekeltséggel rendelkezik.

Időbeli hatály
3.

Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés mindkét fél
általi aláírás napján, de nem korábban, mint 2009. január 1. lép hatályba.

Fogalmak
4.

A jelen szerződésben használt szavak és egyéb kifejezések, hacsak itt
másképpen
definiálva
nincsenek,
a hatályban
lévő Együttműködési
Szerződésben illetve az Eszközgazdálkodási
Szabályzatban meghatározott
jelentéssei bírnak.

Ill.ÜZEMELTETÉS
1.

Az Önkormányzat ezennel kötelezi magát, hogy a Korábbi Üzemeltetési
Szerződéssei az Üzemeltető üzemeitetésébe leltár szerint adott vagyonát a jelen
szerződésben Írt feltételekkel az Üzemeltető üzemeltetésében hagyja, az
Üzemeltető pedig kötelezi magát, hogy az Önkormányzat korábban ily módon
üzemeltetésbe adott vagyonát jelen szerződés rendelkezései szerint tovább
üzemelteti.

2.

Az önkormányzati közművagyont az Üzemeltető, mint Bérlő, bérleti jogviszony
keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem
szabályozott, jelen szerződéssei keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a
dologbérlet szabályait rendelik alkalmazni.
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IV. KIJELENTÉSEK

ÉS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK

Az Önkormányzat

kijelentései és szavatosságvállalásai

Az Önkormányzat szavatolja, hogy
1.

2.

az 1. számú mellékletben felsorolt vagyontárgyak kizárólagos
illetve kizárólagos önkormányzati törzsvagyonban vannak;
azok per-, teher és igénymentesek,
eredő igényeket és kötelezettségeket.

tulajdonában,

ide nem értve a támogatási szerződésből

Az Üzemeltető kijelentései és szavatosságvállalásai
Az Üzemeltető szavatolja, hogy
3.

megfelel a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.
rendeletben az üzemeltetőre vonatkozóan előírt feltételeknek;

(IV.25.)

KöViM

4.

rendelkezik a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet által előírt üzemeltetési
szabályzattal, amely a fenti jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerű és
biztonságos üzemeltetéssei kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai
és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának
személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő üzemeltetési szabályzat/utasítás
száma: ÜSZ-V 20Ü-38 M-2;ÜU-C 22-11;

5.

rendelkezik a jelen szerződés mellékletében meghatározott víziközművekre
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely alapján jogosult azok
üzemeltetésére; a jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély száma:
13218-3/2004;35356-4-//2007.; 12.257-2/2000 ..

6.

A felek közösen szavatolják, hogy évente egy alkalommal és szükség esetén
haladéktalanul
egyeztetik, valamint a szükséges intézkedéseket
megtéve
helyesbítik
az
Önkormányzati
tulajdonú
közművekre
vonatkozó
nyilvántartásaikat.
A megtartott közművagyon-leltár megállapításait a felek könyveik ben átvezetik.

V. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(A) Az Önkormányzat

jogai

[bérleti díj]
1.

Az Önkormányzat az üzemeltetés be adott vagyontárgyak birtoklása, használata
és hasznosítása átengedése fejében bérleti díjra jogosult.
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az általa megállapított bérleti díj
pénzügyi értelemben - mint a szolgáltatás érdekében felmerült költség - beépül a
településen folytatott közmű üzemeltetés költségei közé, azt más személy
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irányában végzett tevékenységére az Üzemeltető belső szabályai miatt nem
terhelheti. Mindezek eredményeként, amennyiben az Önkormányzat a bérleti díj
mértékének módosítását kezdeményezi, a szolgáltatott volumenre (víz és
szennyvíz m3) megegyező összegű, megegyező időbeli hatályú, rendeleti úton
bevezetett díjmódosítás is szükséges.
2.

Az Önkormányzatot megillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az aktuális
vízdíjakban és szennyvízdíjakban
FtJm3 mértékegységben
meghatározott
fajlagos összeg és az éves fogyasztói számlák ban kiszámlázott vízmennyiség és
szennyvízmennyiség szorzatával. A tárgyévi bérleti díj évente két részletben
esedékes, azzal, hogy az Önkormányzat naptári félévet követő hónapban a
Üzemeltető által szolgáltatott adatok ismeretében állítja ki 60 napos fizetési
határidővel számláját az Üzemeltető részére.

[ellenőrzési jog)
3.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos, jogosult az Üzemeltető részére átadott
víziközművek működtetését, valamint a víziközművek állagát érintő minden
olyan munkát ellenőrizni, amelyet az Üzemeltető, vagy annak megbízottja végez
el. Amennyiben az Önkormányzatnak az ellenőrzés során kifogása merül fel,
annak írásbeli közlését követően az Üzemeltető tartozik a kifogás alaposságát
megvizsgálni, és minden tőle elvárhatót megtenni annak kiküszöbölése
érdekében, feltéve, hogy az észle It probléma e1háritása az Üzemeltető
feladatkörébe tartozik. Az Önkormányzat ellenőrzési joga - különösen - kiterjed
az alábbiakra:
a vízügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, stb.
szemiéken részt vegyen, azokon észrevételeket tegyen, és intézkedéseket
kezdeményezzen;
a fogyasztói bejelentések alapján hozzá érkező panaszokat és jelzéseket
Üzemeltető részére továbbítsa;

az

a hatályos vízügyi jogszabályi
rendelkezéseknek
nem megfelelő, nem
rendeltetésszerű használatra vonatkozó bejelentéseket az Üzemeltetővel közölje;
az Üzemeltető által végzett karbantartási, javítási,
fejlesztési munkálatokat ellenőrizze;

rekonstrukciós,

felújítási,

a díjemelési javaslatok költségeinek ellenőrzésére.
(B) Az Önkormányzat

kötelezettségei

[rendelkezésre bocsátás)
1.

Az Önkormányzat a Korábbi Üzemeltetési Szerződés szerint üzemeltetésbe adott
vagyontárgyakon túl az Együttműködési szerződésben meghatározottak alapján a
jelen szerződés hatálya alatt megvalósított új víziközmű-vagyont is az Üzemeltető
rendelkezésére bocsátja és jelen szerződés szabályai szerint működteti.
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[rekonstrukció, felújítás, fejlesztés)
2.

Az üzemeltetésbe adott közművagyon pótlása, rekonstrukciója, értéknövelő
felújítása, az azon végzett beruházások elvégzése (fejlesztés) az Önkormányzat
kötelezettsége.
Ezen munkák finanszírozására elsősorban az Üzemeltető által az üzemeltetésbe
adott vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezetet. Amennyiben az
Önkormányzat más Önkormányzattal vagy Önkormányzatokkal közösen vesz
igénybe víziközművet (regionális vízellátás, több települést ellátó csatomamű vagy
vízmű), a bérleti díj megállapításáról a közösen igénybe vett művek rekonstrukciós
terheiből a ráeső hányadra is tekintettel hoz döntést.

3.

A pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítás elvégzésére kivételesen az
Üzemeltető jogosult, illetve a biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben
köteles is.
Ezen kötelezettség áll fenn akkor, ha az önkormányzati tulajdonú közműhálózaton
olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavatkozást igényel, s a
beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós
illetve értéknövelő felújítások
számviteli kategóriájába sorolódik, s javítás jellegű beavatkozásra nincs mód,
illetve az nem lenne ésszerű. Az Üzemeltető a közvetlen kárveszéllyel járó
hibaelhárítást a hibajelentést követően azonnal - de legkésőbb három órán belül tartozik megkezdeni. A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárítást az
Üzemeltető a hibajelentés után 8 napon belül tartozik elvégezni.
Ilyen helyzet előállásakor az Üzemeltető a hiba bekövetkezésétől számított 72 órán
belül (ahol az Önkormányzat erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser
szolgálatot működtet azonnal) értesíteni köteles az Önkormányzatot, aki jogosult
képviselője útján a beavatkozást megtekinteni, arról tájékozódni.

4.

Ha a Üzemeltetőnek felróható okból a víziközmű tárgyak, eszközök, berendezések
elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás folyamatosságát vagy
biztonságát veszélyezteti, az Önkormányzat jelen szerződési pontra történő szó
szerinti hivatkozással, a teljesítésre elégséges határidő egyidejű kitűzésévei írásban
felszólítja az Üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére, s ennek
eredménytelensége
esetén a Üzemeltető költségére maga gondoskodhat a
szükséges beavatkozások elvégzéséről.

5.

A Üzemeltető a 3. pontban meghatározottak szerint elvégzett beavatkozásokat a
naptári negyedévet követő hónapban teljes önköltségi ár + 3% árrést tartalmazó
áron jogosult tárgyév december 31. napjára szóló fizetési határidővel az
Önkormányzat felé leszámlázni.
A Üzemeltető a számla megküldésévei egyidejűleg köteles mindazon adatokat
csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a rekonstrukció
műszaki és értékbeli szempontból az Önkormányzat könyveiben a számviteli
szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.
[szolgáltatásí díjak megállapítása)

6. Az Üzemeltető az Ártörvény értelmében jogosult és köteles az Önkormányzat felé a
szolgáltatási
díjak megállapítására
javaslatot
beterjeszteni.
A feleket a
díjmegállapítás során együttműködési kötelezettség terheli, ezen együttműködés
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tartaimát az Együttműködési Szerződés határozza meg. Ennek értelmében az
Önkormányzat köteles az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról szóló
rendeletét a mindenkor hatályban lévő Együttműködési Szerződés, valamint
Díjképzési Szabályzat szabályai szerint megalkotni. Az Üzemeltető ezen
szabályokat
sértő díjmegállapítás
jogkövetkezményeit
a hatályban
lévő
Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzattal szemben
alkalmazni fogja.
(c) Az Üzemeltető jogai

[kizárólagos jog az üzemeltetésre)
1. Jelen szerződés időtartama alatt az Üzemeltető rendelkezik a szerződés tárgyi
hatálya alá tartozó, meglévő, valamint a szerződés hatálya alatt megvalósított és
rendelkezésre
bocsátott önkormányzati
tulajdonú víziközművek
kizárólagos
működtetési, üzemeltetési jogával.

[ellenőrzési jog]
2. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan, a működtetést érintő munkálatot,
amelyet az Önkormányzat megrendelésére, vagy megbízása alapján harmadik
személy végez. Ennek érdekében az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani az
előterveket, valamint az engedélyezési és a kivitelezési terveket, valamint mindazon
információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges. Ez a jog kiteIjed a
kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is. Ha a jelen pontbeli
munkálatokkal kapcsolatban az Önkormányzat garanciális igényeit annak lejáratát
megelőző 30. napig nem érvényesíti, úgy az Üzemeltető belátása szerint jogosult
ezen garanciális igényeket annak kötelezett jével szemben érvényesíteni.
Az Önkormányzat ennek érdekében a garanciális jogok Üzemeltető általi
érvényesítéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja az Üzemeltető
számára.
3. Az Önkormányzat
írásban köteles értesíteni az Üzemeltetőt
a munkák
megkezdéséről. Az Üzemeltető tartozik megjelenni az átadáson, ahol jogosult
észrevételeket tenni, melyeket jegyzőkönyvben rögzítenek. Az Üzemeltető a nem
megfelelő minőségű, szakszerűtlen, vagy a jóváhagyott tervtől eltérő munka
esetében, az észle It hiba (hiányosságok) súlyától függően, tudomására jutását
követően azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti az Önkormányzatnál:
a munka azonnali leállítását,
javítást, cserét,
az egész munka átvételének megtagadását.
Abban az esetben, ha jogos észrevételei re érdemi intézkedés nem történik, az új
létesítmény üzemeltetését az Üzemeltető feltételekhez kötheti, vagy adott esetben
megtagadhatja.
Amennyiben az észlelt hiányosságokat
és/vagy hibákat az
Üzemeitető a munkálatok során nem jelzi az Önkormányzatnak, vagy ha azokkal

8

kapcsolatos észrevételeit az átadásnál sem teszi meg, úgy nem tagadhatja meg a
tárgyi eszköz üzemeltetés céljából való átvételét.
Feltéve, hogy az Üzemeltető megismerhette a terveket, és figyelemmel kísérte a
kivitelezést, és arra észrevételt nem tett, az átvétel kötelezettsége alól való
mentesülése érdekében nem hivatkozhat sem a tervek, sem a kivitelezés
hiányosságaira. Ez azonban nem zárja ki, hogy az Üzemeltető kártérítési, vagy
egyéb polgári jogi igényét az Önkormányzattal szemben érvényesítse.
4. Az Önkormányzat, mint képviseleti megbízottat felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy
minden olyan, a települési víziközmű közszolgáltatás körében felmerülő az
Önkormányzat megrendelésére vagy megbízása alapján végzett munkálatot, illetve
szolgáltatást így különösen a települési szennyvízszippantást
végző harmadik
személynek a teljesítése körében felmerülő tevékenységét annak jogszabályi
megfelelősége szempontjából ellenőrizze. E tárgyú eljárása során az Üzemeltető
munkatársa köteles feltárni, miszerint az Önkormányzat képviseletében jár el. Az
Üzemeltető az ellenőrzés eredményéről minden esetben, annak megtörténtétől
számított 8 napon belül írásbeli tájékoztatást köteles adni az Önkormányzat részére.
Az Üzemeltető az ellenőrzés során birtokába került adatokat, információkat eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán nem használhatja fel.
[tovább-bérbeadás joga)
5.

A közüzemi szolgáltatással
összefüggő terhek csökkentése érdekében, az
Üzemeltetőt járulékos
jelleggel
megilleti az általa üzemeltetésre
átvett
közművagyon tovább bérbeadási joga mindazon esetekben, amikor az nem
korlátozza a szerződés alapvető céljainak teljesülését, illetve nem veszélyezteti az
Önkormányzati tulajdon állagát, így különösen antennák víztomyokon történő
elhelyezése, reklám felületek bérbeadása.
Az Üzemeltető a bérlők által bérleti jogviszony keretében okozott károkért az
Önkormányzat irányába úgy felel, mintha azokat maga okozta volna.
Az Üzemeltető ezen kiegészítő tevékenység eredményeként realizált bérleti díj
bevétel 50%-át a tárgynegyedévet követő hónapban az előzetes adatközlése szerint
kiállított számla alapján, mint vagyonhasznosítási jutalék, az Önkormányzatnak
megfizetni köteles.
A bérleti szerződések megkötése során az Üzemeltető az Önkormányzattal
egyetértésben jár el.
[közutak, közterületek használata)

6. Az Üzemeltetető kötelezettségeinek gyakorlásához a szükséges mértékig jogosult az
Önkormányzati közterületeket igénybe venni, az utakra, illetve közterületekre
vonatkozó szabályok betartása mellett. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen
szerződésben foglalt feladatai ellátása érdekében az Üzemeltető által igénybe vett
közterületen az Üzemeltető emblémájával ellátott járműveire parkolási díjat nem
érvényesít figyelmeztető jelzés használata esetében. Azokon a közutakon,
amelyeknek a tulajdon- és kezelési joga nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik,
az Üzemeltető az engedélyek, szolgalmak biztosítását szükség esetén az
Önkormányzat közreműködésével intézi, és az Önkormányzat ezen közreműködést
- a kapcsolódó díjak kivételével- megadni vállalja.
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[feleslegessé váló víziközművek üzemeltetésből történő kivonása)
7. A szolgáltatásban feleslegessé váló vízi közmű-vagyon üzemeltetési körből történő
kivonását az Üzemeltető jogosult az erre vonatkozó szakmai indokokkal
alátámasztva kezdeményezni, és az Önkormányzat tartozik azt elfogadni. Az
üzemeltetésből
kivont
közművagyon
visszaadásával
járó
költségek
az
Önkormányzatot terhelik.

(D) Az Üzemeltető kötelezettségei

[az üzemeltetéshez fűződő kötelezettségek]

1. A Üzemeltető köteles a rendelkezésére bocsátott víziközműveket - a szükséges
mértékben - folyamatosan, szakszerűen kezelni és működtetni, azok rendszeres
karbantartásáról, javításáról gondoskodni. Az Üzemeltető üzemeltetői feladatainak a
vonatkozó
jogszabályi
előírásoknak,
a hatályban
lévő Együttműködési
Szerződésben, és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.
Az Üzemeltető köteles különösen:
a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feltételeknek mindenkor eleget tenni;
újonnan létesített víziközmű Önkormányzat általi üzemeltetésbe adása esetén a
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az Önkormányzat
minden szükséges közreműködést köteles megadni;
a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges
műszaki és személyi feltételeket biztosítani;
az üzemeltetésbe
vett vagyontárgyakat
rendeltetésszerűen,
az elvárható
legnagyobb gondossággal használni és működtetni, továbbá annak állagát
megóvni, azzal, hogy a vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből
vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felelősséggel tartozik;
a fogyasztóktól a közüzemi díjakat beszedni, illetőleg annak érvényesítése iránt
az ésszerű gazdálkodás szabályai szerint intézkedni;
a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat megfelelő időben és minőségben
elvégezni;
hibaelhárító részleget üzemeltetni, vagy igénybe venni, éjjel-nappal működő
ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal a jogszabály szerinti kapcsolatot
tartani;
hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és
biztosítani a hiba kijavítását az elhárítási határidőn belül, és a fogyasztók
ellátásáról gondoskodni;
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a fogyasztói vízmérők időszakos cseréjét, javítását, hitelesítését megszervezni és
elvégezni vagyelvégeztetni;
az illetékes hatóságok által előírt mennYlsegl és minőségi paraméterek
vonatkozásában szükséges méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;
üzemnaplót vezetni, amely tartalmazza a víziközmű működtetésével
minden lényeges adatot és eseményt;

kapcsolatos

jelen szerződés mellékletében felsorolt tárgyi eszközökre vagyonbiztosítást kötni;

2.

A fentieken túl az Üzemeltető köteles az Önkormányzat által üzemeltetésre átadott
vízi közművek
működtetéséhez
kapcsolódó
és
a működtetőt
terhelő
környezetvédelmi, más hatósági előírásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben
viselni mindazon károkat, amelyek a működtetéshez kapcsolódó hatósági előírások
neki felróható megszegéséből erednek; amennyiben a hatóságok által érvényesített
bírságok nem a Üzemeltető szerződéses kötelezettségeinek megszegése miatt
előálló körülmények okán lettek kivetve - így különösen, ha valamely
korszerűsítés,
bővítő beruházás elmaradása
eredményezi
a bírságtételek
megjelenését - a kifizetett bírság összegét (pl.: szennyvíz bírság) a Üzemeltető a
település területén végzett szolgáltatási tevékenységének költségeihez terheli.

3.

Az Üzemeltető kötelezettségét képezi továbbá az ivóvíz bázis védelmi feladatok
ellátása is, mely tevékenység indokolt költségei arányos részben beépülnek a
települési üzemeltetési költségek közé.

4.

A fentiekre is tekintettel az Üzemeltető az Önkormányzati vagyon üzemeltetése
során keletkező hulladékokat, esetleges veszélyes anyagokat az Üzemeltető a
környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával köteles kezelni, illetve
lehetőség szerint az üzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében hasznosítani.

5.

Az Üzemeltető olyan pontos, hiteles, analitikus részletességgel is áttekinthető, az
ügyviteli lehetőségekhez mérten naprakész költségkimutatásokat köteles vezetni a
településre vonatkozó legyűjtéssel is, me ly megnyugtató alapját képezheti a
szolgáltatási
díjak mindenkori megállapításának.
A nyilvántartásokba
az
Önkormányzat megbízottja bármikor betekinthet, további felvilágosítást kérhet.

6.

Az Üzemeltető tartozik továbbá az arra jogosultak számára hozzáférhető és
folyamatos nyilvántartást vezetni, illetve az Önkormányzat által vezetett,
közművekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésében adatszolgáltatás útján
közreműködni. Mindennemű adatszolgáltatás tekintetében az Üzemeltető az
Önkormányzatot egyidejűleg fennálló tulajdonosi minőségére tekintettel köteles
kezelni. Harmadik személy irányában, a szerződés teljesítése körében felmerülő
adatszolgáltatás során az Üzem eltető a polgári jog üzleti titokra vonatkozó
szabályai, és az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljámi.

II

[közüzemi szerződések megkötése)
7.

Az Üzemeltető az Önkormányzat közigazgatási területén található fogyasztókkal
a Polgári Törvénykönyv és a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet előírásai szerint
köteles eljárni, és ennek keretében a fogyasztókkal a szolgáltatási szerződést
megkötni.

8.

Amennyiben_az Önkormányzat közigazgatási terül etén található, az Üzemeltető
által üzemeltetett törzshálózat mentén fekvő ingatlan tulajdonosa (vagy egyéb
jogcímen használója) az ingatlan közműhálózatba való bekötését kezdeményezi,
az Üzemeltető a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről előzetes tájékoztatást ad. A
bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, valamint csatlakozás készítését - a
jogszabályi feltételek teljesülése estén - az Üzemeltető vagy megbízottja köteles
elvégezni.
[díjak beszedése)

9.

Az Üzemeltető jogosult és egyben tartozik a víziközmű szolgáltatások
igénybevételéért a fogyasztókkal szemben az Önkormányzat díjrendeletében
megállapított víz- és csatornaszolgáltatási díjat felszámítani, továbbá az egyéb
irányadó jogszabályoknak megfelelően a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást,
valamint a vízterhelési díjat beszedni, illetve ezen díj igényeket érvényesíteni.
[karbantartás és javítás)

10.

Az Üzemeltető karbantartási és javítási kötelezettsége kiterjed minden, az
üzemeltetésében lévő Önkormányzati tulajdonú víziközműtárgy, nyomvonalas
létesítmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli működtetés,
jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos,
zavartalan és biztonságos működtetést szolgáló javítási, karbantartási munka
saját költségen
történő
elvégzésére,
valamint
az ezekre vonatkozó
hibaelhárításra.
A karbantartás - beleértve a külső javításokat is - tárgykörébe a szerződés 2.
számú mellékletét képező "Eszközgazdálkodási Szabályzat" szerinti gazdasági
tevékenységek tartoznak.

ll.

Amennyiben az Üzemeltetőnek felróható okból a víziközmű tárgyak, eszközök,
berendezések
karbantartása,
javítása
elmarad,
és ez a szolgáltatás
folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Önkormányzat jelen pontra
történő hivatkozással írásban felszólítja az Üzemeltetőt a munka elvégzésére. Ha
az Üzemeltető ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javítás
elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Önkormányzat jogosult az Üzemeltető
költségére elvégezni.
[rekonstrukció, felújítás és fejlesztés)

12.

A víziközmű hálózat nyomvonalas létesítményein, műtárgyain, berendezésein
szükségessé váló pótlások-, rekonstrukciók, és értéknövelő felújítások elvégzése
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az Önkormányzat, mint tulajdonos joga és kötelezettsége, ahhoz az Üzemeltető
szakmai segítséget nyújt.
A rekonstrukció és értéknövelő felújítás tárgykörébe a 2. számú mellékletként
csatolt "Eszközgazdálkodási
Szabályzat" szerinti gazdasági tevékenységek
tartoznak.
13.

Az Üzemeltető legkésőbb a következő évi díjrendelet javaslat megküldésévei
egyidejűleg tájékoztatni köteles az Önkormányzatot közműveinek általános
állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy előterjesszen az egy éven belül
szükségessé váló rekonstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában az Üzemeltető az
egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerülési költségét,
illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is
köteles ismertetni, az Önkormányzat közművagyon gazdálkodással kapcsolatos
következő évre vonatkozó döntéseinek elősegítése érdekében. Azokról a
munkákról, amelyeket több önkormányzat tulajdonában, illetve használatában
lévő víziközműveken kell végezni, az összes érintett önkormányzat részére
javaslatot
kell küldeni azzal, hogy az elvégzendő
munka az egyes
önkormányzatokat érdekeltségük arányában terheli. Amennyiben az érdekeltségi
arányok nem rögzítettek külön megállapodásban vagy szerződésben az érdekelt
önkormányzatok
között, akkor a tárgyi viziközmű
előző három év
igénybevételének arányában kell figyelembe venni.

14.

A rekonstrukciós és felújítási munkák költségét az Önkormányzat szerepelteti az
adott gazdasági év költségvetésében. A rekonstrukciós és felújítási tervre
vonatkozó, az Üzemeltetőtől beérkezett rekonstrukciós és felújítási igényekkel
kapcsolatban az önkormányzat legkésőbb minden év április 30-ig meghozza a
szükséges döntéseit.

15.

Azon jogszabály által meghatározott esetekben - így különösen új fogyasztói
rákötések elvégzésékor - amikor az Üzemeltető vagy megbízottja a fogyasztótói
beszedett víziközműfejlesztési hozzájárulásból valósít meg az önkormányzati
tulajdonú víziközműhálózat tekintetében kapacitásbővülést, illetve technológiai
színvonal-emelkedést eredményező beruházást, a felek a létrehozott beruházási
javakkal legkésőbb a beruházás befejezési évének december 31. napjáig
számolnak el. Az Üzemeltető a létrehozott tárgyi eszközöket Önkormányzatnak
átadja, és azt az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szerződés megszűnésének
1.

módjai

Jelen szerződés közös megegyezéssel, továbbá a felek rendes és rendkívüli
felmondása esetén szűnik meg. A felek magukra nézve kötelező nek ismerik el,
hogy jelen üzemeltetési szerződés akár közös megegyezéssel, akár bármelyik fél
általi rendkívüli vagy az Önkormányzat által rendes felmondással történő
megszüntetése - a másik féllel való közlésseI egyidőben az Együttműködési
Szerződést is megszünteti. Ebben az esetben a felek az Együttműködési
Szerződés 36. pontjában foglalt eljárást követve járnak el.
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Rendes felmondás
2.

Jelen szerződést az Önkormányzat a felmondásnak az Üzemeltetővel történt
közlést követő naptári évet követő év első munkanapjára mondhatja fel. Az
Üzemeltető jelen üzemeltetési szerződést rendes felmondás útján nem
szüntetheti meg.

Rendkívüli felmondás
3.

Ha valamely fél jelen szerződésbeli kötelezettségeit súlyosan és a másik fél
működőképességét veszélyeztető módon megszegi -- ide értve azt az esetet is, ha
az Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben az
ivóvízellátással
kapcsolatban
meghatározott
kötelezettségeinek
az
Üzemeltetőnek felróható okból nem tudott eleget tenni -- és szerződésszegését a
másik fél írásbeli felszólítása ellenére, az arra történő felszólítástói számított 60
napon belül nem reparálja, a másik fél jelen szerződést a felmondás írásbeli
közlésétől számított 60. napra felmondhatja.

A szerződés megszűnésének

közös szabályai

4.

Jelen szerződés megszűnésekor
az Üzemeltető ellenszolgáltatás
nélkül,
rendeltetésszerü
használatra
alkalmas
műszaki
állapotban
(üzemképes
állapotban) köteles az Önkormányzatnak a szerződés megkötésekor rábízott és a
szerződés ideje alatt Önkormányzati pénzeszközből keletkezett víziközművagyont visszaadni.

5.

A felek jelen szerződés megszunese
esetén az üzemeltetésbe
adott
közművagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Önkormányzat
köteles megtéríteni az Üzemeltető által az Önkormányzatnak átadott azon
vagyontárgyak érté két, melyek kimutathatóan az Üzemeltető finanszírozásában
valósultak meg. A megtérítendő összeg az Üzemeltető finanszírozásában
megvalósult létesítmények megszűnéskori könyv szerinti nettó értéke. Az
Önkormányzat a megelőző három gazdasági év cégszintű követelés-beszedési
arányának átlagával korrigált értéken átveszi az Üzemeltető települési vízcsatomadíj kintlévőségét, és azt az elszámolásba bevonja.

6.

Amennyiben a megszűnés évében az Üzemeltető víz- csatorna értékesítési
volumene a szerződés megszűnése folytán több mint 5 %-kal csökken, úgy az
Önkormányzat
köteles
megtéríteni
az
Üzemeltetőnek
szükséges
kapacitásszűkítés költségeit.

7.

Ha jelen szerződés az Üzemeltetőnek felróható okból szűnik meg, az
Önkormányzat jogosult a felmerült tényleges kárai megtérítésére és nem köteles
megfizetni az Üzemeltetőnek az előző pont szerinti szükséges kapacitás-szűkítés
kö ltségei t.
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8.

Ha jelen szerződés az Önkormányzatnak felróható okból szűnik meg, az
Üzemeltető teljes körű kártérítésre jogosult, ideértve az általa befektetett tőke
meg nem térült részét, illetve az ehhez tartozó elmaradt haszon arányát is.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Korábbi megállapodás,
1.

Együttműködési

szerződés

Jelen szerződés a felek adott tárgyra vonatkozó teljeskörű megállapodását
tartalmazza, a szerződés aláírásával a korábbi üzemeltetési szerződés hatályát
veszti, és az abból eredő jogok és kötelezettségek jelen szerződésben foglalt,
módosított tartalommal élnek tovább.

Irányadó jog
2.

A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben - a mindenkor hatályban lévő Együttműködési
Szerződés vonatkozó rendelkezései, továbbá a Polgári Törvénykönyv, a
vízgazdálkodási
tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabályok
mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandóak.

Üzemeltetési jogviszony módosítása
3.

Jelen szerződés a hatályban lévő Együttműködési
előírtak szerint módosítható.

Szerződés 27. pontjában

4.

A felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen szerződés fennállása alatt a
jogszabályi hátterében olyan változás következik be, amely jelentősen módosítja
jelen szerződés teljesíthetőségét, illetve a felekre háruló terheket, úgy jelen
szerződést úgy módosítják, hogy az a lehetőségekhez képest mindkét fél számára
előnyös módon igazodjon az új jogszabályi előírásokhoz.

Részleges érvénytelen ség
5.

Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak,
vagy végrehajthatatlannak
bizonyulna, úgy az a szerződés egészének
érvényességét, hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a felek
tartoznak az érvénytelennek,
hatálytalannak,
vagy végrehajthatatlannak
bizonyult részt hasonló gazdasági eredményt biztosító érvényes, hatályos és
végrehajtható rendelkezéssel pótolni.

Értesítések
6.

Jelen szerződéssci kapcsolatban az értesítések, tájékoztatások akkor hatályosak,
ha azokat az alábbiakban megjelölt személyek részére az átvételt igazolva
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személyesen adták át, az átadás napján, vagy ha tértivevényes ajánlott levélben
küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján:

Az Önkormányzat részéről:
Név:
Tisztség:
Cím:
Telefon:

Várti András
polgármester
5501 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
66/521-600; Telefax: 66/283-288

Az Üzemeltető részéről:
dr. Csák Gyula
vezérigazgató
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
06-66/523-210

Név:
Tisztség:
Cím:
Telefon:

Viták rendezése
8.

Arra az esetre, ha a szerződő felek között jelen szerződéssei kapcsolatban jogvita
merülne fel, annak eldöntésére a felek - a pertárgy értékétől fiiggően - a
Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

Békéscsaba, 2008. október 13.

BÉKÉs MEGYEI VÍZMÜVEK ZRT.

~

dr. Csák Gyula
vezérigazgató
~t.:ES MEGYEIV:~:.,Ú\lEKZ:l.
1
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1.

sz. MELLÉKLET
Az ÜZEMELTETÉSBE ADOTT VAGYONTÁRGYAK

A Társaság analitikai nyilvántartásának
szerint.

LISTÁJA

adatai 2007. december 31-i lezárt állapot

(KÜLÖN DOKUMENTUMBAN)

17

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Jakucs Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztlet Képviselő-testület!
A szavazatszámláló bizottság önkormányzat által megválasztott tagjai közzül néhány tag a megbízatást a jövőben
nem tudják vállalni, így szükséges a pótlásuk. A szavazatszámláló bizottság három választott és szükséges számú
póttagját az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a települési képviselő-testülete
választotta meg. Amennyiben a bizottság választott tagjainak tagsága megüresedik a megüresedett tag helyébe a
póttag lép. Póttag hiányában a képviselő-testület új tagot választ. Az alábbi szavazatszámláló bizottságban történtek
változások:
3. szavazókör:
lemondott Magyar Béláné tag / képviselő jelölt, így összeférhetetlen/
új póttag: Dr. Füzesné Hudák Juliánna GYe, Hősök u. 32.
5. szavazókör:
lemondott Traurig Edit tag / egyéb okok miatt /
új póttag: Kun Józsefné Gye, Zrínyi M.u. 22 sz.
9. szavazókör:
lemondott Vaszkó Piroska póttag /képviselő jelölt, így összeférhetetlen/
új póttag: Vaszkó Anikó Gye, Kálmán Farkas u. 33.
11. szavazókör:
lemondott Giricz Ilona tag / képviselő jelölt, így összeférhetetlen
új póttag: Soczó Mártonné GYe, Rácz L. u. 15.
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
póttagok:
Timárné Bula Edina GYe, Kisréti u. 1/1.
Soczóné Jaszovszki Anikó Gye, Mohácsi u. 10.
A bizottságokat a szavazaás biztonságos lebonyolítása érdekében póttagokkal kell kiegészíteni. Javaslom a Tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy a döntési javaslatban szereplő személyeket válassza meg, szavazatszámláló bizottság
póttagjának, akik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. -ben foglalt feltételeknek megfelelnek, az előírt
nyilatkozatokat megtették.
Döntési javaslat
"Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 35.§ban foglaltakra figyelemmel a
3. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjának:
Dr. Füzesné Hudák Juliánna Gyomaendrőd, Hősök u. 32.
5. szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjának:
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Kun Józsefné Gyomaendrőd, Zrínyi M.u. 22 sz.
9. szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjának:
Vaszkó Anikó Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 33.
11. szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjának:
Soczó Mártonné Gyomaendrőd, Rácz L. u. 15.
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak:
Timárné Bula Edina Gyomaendrőd, Kisréti u. 1/1.
Soczóné Jaszovszki Anikó Gyomaendrőd, Mohácsi u. 10.sz. alatti lakosokat választja meg

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2010-2014-es önkormányzati ciklusról szóló tájékoztató elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri
László aljegyző, Pardi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A munkatervben foglaltaknak megfelelően elkészítettük a 2010-2014-es önkormányzati ciklus munkájáról szóló
legfontosabb adatokat tartalmazó tájékoztatót.
Tisztelettel kérem az elfogadását!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Javasolja az elfogadást

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Javasolja az elfogadást

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Javasolja az elfogadást

Döntési javaslat
"2010-2014-es önkormányzati ciklusról szóló tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014-es önkormányzati ciklusról készült
tájékoztatót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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CIKLUSBESZÁMOLÓ
2010-2014

1

Tisztelt Képviselő-testület!
Az eltelt 4 évben az önkormányzatok életében jelentős változások voltak. A
települések működését meghatározó jogszabályi környezet alapjaiban újult meg. Az
Alaptörvény elfogadását követően folyamatosan léptek hatályba azok a törvények
melyek új alapokra helyezték a közigazgatás működését. Megtörtént az állami és az
önkormányzati igazgatás szétválasztása, meghatározásra kerültek azok a
közszolgáltatások melyekért a képviselő-testületek a felelősök. Az átszervezésekkel
kapcsolatos döntések folyamatos kihívások elé állították a döntés előkészítésért és a
döntés meghozataláért és annak végrehajtásáért felelős szervezeteket. Az utókor
fogja értékelni a változásokat, annyi azonban minden kétséget kizáróan
megállapítható, hogy a leköszönő képviselő-testület egy stabilan működő települési
igazgatást hozott létre, mely korrekciókra szorul, de biztos alapokon nyugszik, a
feladatok ellátásához jelenlegi ismereteink szerint biztosítottak az anyagi, szervezeti
és személyi feltételek.
Minden változást a beszámoló terjedelmi korlátai miatt tételesen ismertetni nem
lehet, így a bevezetőben csak utalni kívánunk ezekre.
A folyamatos kihívásoknak a döntéshozó csak úgy tudott megfelelni, ha saját
működését visszafordíthatatlanul megváltoztatta, a döntés előkészítést jelentősen
modernizálta. Ma már természetes, hogy az előkészítő anyagokat elektronikusan
kapják mag a döntésért felelős személyek.
Kialakította a Képviselő-testület a helyben biztosítandó közszolgáltatás szervezeti
kereteit, melyek lehetővé tették annak pontos meghatározását, hogy ezekre a
településen mennyit kell fordítani, mikor kell visszterhes szerződéseket kötni, és mikor
lehet más formában ellátni a feladatokat.
Meghozta az oktatással, egészségüggyel kapcsolatos döntéseket, melyek során
megtartotta a Képviselő-testület a jogszabályok által meghatározott keretek közötti
rálátási és befolyásolási lehetőségét. Ahol indokolt más önkormányzatok is bevonásra
kerültek a feladat ellátásába, pl. óvoda, szociális feladat ellátás, gyermek és
ifjúságvédelmi feladatok, települési hulladék gyűjtése.
Újraértékelte a társulási együttműködésben rejlő lehetőségeket, és csak ott tartotta
fent a tagságát, ahol ebből a feleknek kölcsönös gazdasági előnyei származnak. Az
érdekeltek bevonásával, önkormányzati támogatással megváltoztatásra került a
turizmus, mint önkormányzati feladatnak ellátásért felelős szervezeti rendszer. Kezdeti
lépések születtek az adóellenőrzés hatékonyságának javítására.
Folyamatosan törekedett az önkormányzati feladatok ellátásért felelő szervezet
racionalizálására, működésük hatékonyabbá tételére, a kettőség megszüntetésére.
Jelentős anyagi áldozatot vállalt, hogy a településen az állami igazgatás megfelelő
körülmények között kezdje meg a működését, biztosítva ennek a területnek a további
fejlesztési lehetőségét, kormányablak, munkaügyi központ kirendeltségének
átszervezése, KLIK működési feltételeinek biztosítása stb. A járási székhely elnyerése
teremtette meg annak a lehetőségét, hogy több közigazgatási feladat ellátásáról az
önkormányzati igazgatáson belül a településen gondoskodjunk, pl. építéshatóság.
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Kialakításra került az önkormányzati igazgatás központja is, mely három képviselőtestület működését segíti, megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása mellett.
Meghozta a Képviselő-testület az önkormányzati vagyon működésével kapcsolatos
jogszabályi környezet változásából adódó döntéseket, és felülvizsgálta a települési
közszolgáltatásokat szabályozó rendeleteket, és szerződéseket.
Jelentős eredményeket ért el az e-közigazgatás területén, átláthatóvá tette az
önkormányzati
támogatások
megállapítását,
felülvizsgálatra
kerültek
az
önkormányzati szociális igazgatást szabályozó helyi normák.
A beszerzések szabályozottsága naprakész, igazodik a megváltozott normákhoz.
Biztosítottá vált a testületi munka nyilvánossága, újság, rádió, TV, honlap útján.
Kialakult a közfoglalkoztatás új szervezeti rendszere. Jelentős döntéseket hozott a
Képviselő-testület a település biztonságának javítása érdekében, önkormányzati
tűzoltóság létrehozása és fenntartása, belvízvédelmi programok.
A további részekben bemutatjuk, hogy az egyes területeken milyen változások
történtek hogyan alakultak a források, a szervezet és a személy feltételek, milyen
beruházások, fejlesztések történtek.
A változások nem zárultak le, a jövőben újabb kihívásoknak kell megfelelni a
képviselő-testületeknek, pl. Mötv. önkormányzati választásokat követő hatályba lépő
rendelkezései, számviteli rendszerben bekövetkezett változások stb.
A beszámoló bevezetőjét egy gondolattal kívánjuk lezárni.
„A közigazgatási rendszer korszerűsítése nem csorbítja a megyei és a települési
önkormányzatok önállóságát.
A közigazgatás korszerűsítése, a készülő új önkormányzati törvény csak egyet
jelenthet: “az államigazgatás és az önkormányzati szféra partneri viszonyát, azaz a két
egymástól alapvetően eltérő igazgatási tevékenységnek egymást kell segítenie a
jövőben is, akármilyen jogszabályváltozás történik” – mondta a miniszterelnökhelyettes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőivel, valamint a
polgármesterekkel folytatott megbeszélése után tartott sajtótájékoztatón.
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I.

PÉNZÜGYI CIKLUSBESZÁMOLÓ 2010-2014.

I.1 Bevételek és kiadások alakulását bemutató összefoglaló táblázat
Jelen táblázat összefoglalóan mutatja be a ciklus lezárt éveinek teljesült bevételeit és
kiadásait.
(adatok E Ft-ban)
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Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi
helyzetét is a rendelkezésre álló források körének folyamatos szűkülése jellemezte.
2010. évben az előző évhez képest 111 millió Ft-os csökkenést szenvedett el az
önkormányzat. Ennek oka egyrészt a tanulói létszám, az ellátotti létszám csökkenése,
másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése, illetve a 2009. évi
csökkenésben mindezen tényezők mellett szerepet játszott az a tény, hogy
felfüggesztésre került a közszférában dolgozók 13. havi juttatása, a 2010-es
visszaesés okai között szerepel továbbá a munkaadót terhelő járulék mértékének
32%-ról 27%-ra történő módosítása és az EHO megszűntetése, valamint azon döntés
miszerint a normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája,
a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési
feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus
szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhattunk 2010.
évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi
feladatokra 2009. évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi
adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek.
2011. évben a változás elsősorban nem a normatív támogatás összegszerűségében
mutatkozott, hanem inkább a normatíva szerkezetében. Több területen csökkent a
normatív hozzájárulások száma, a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere
egyszerűsödött, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a
kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat
alapnormatívájában jelent meg. A korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés
helyett 2011. évben normatív módon jutott hozzá egyes forrásokhoz az
önkormányzat. Ilyenek voltak pl. az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai
vizsgák lebonyolításának támogatása, az óvodáztatási támogatás.
A normatív állami támogatási rendszerben 2012. évben az előző évekhez viszonyítva
szerkezetileg történt egy kismértékű változás. A korábbi években a költségvetési
törvény 3-as és 5-ös számú mellékletei alapján igényelhető kedvezményes étkeztetés,
tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai informatikai feladatok normatív
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állami támogatása 2012. évtől a kötött felhasználású támogatások közé került
átcsoportosításra elszámolási kötelezettség mellett.
A 2013. év nagyon sok változást hozott mind az önkormányzat, mind a hivatal
életébe. A megváltozott jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás
rendszerére való áttérés kissé más gondolkodást igényelt. A hatékony feladatellátás
melletti megtakarításra való törekvést annak figyelembevételével kellett
megvalósítani, hogy amennyiben olcsóbbá vált egy adott feladat végrehajtása, az ott
megtakarított támogatás nem vagy csak meghatározott esetekben volt
átcsoportosítható más feladatra. 2013. január 1-jétől az oktatási intézmények
fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. Ezáltal a feladatellátáshoz
kapcsolódó állami támogatás, az intézményi bevételek, valamint a pedagógusok
bérkiadása a hozzá tartozó járulékokkal együtt ettől az évtől nem az önkormányzatnál
realizálódtak, illetve nem az önkormányzatot terhelték. Az oktatási intézmények
vagyonának működtetése továbbra is az önkormányzat feladatát képezte, melyet
saját bevételeink terhére kellett és kell a jövőben is biztosítani. A technikai dolgozók
munkáltatója a Zöldpark Kft. lett, így az ő munkájuk szervezése nem a hivatal
feladatát képezi, viszont a működtetés feltételeinek biztosítása, a karbantartáshoz
szükséges anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzése, a vagyonnal való
megfelelő gazdálkodás mind a hivatal felelősségévé és feladatává vált.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is csökkenést mutatott,
mivel a település lakosságszáma folyamatosan csökken.

Átengedett központi adók alakulása
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Az átengedett központi adók közé a személyi jövedelemadó helyben maradó része, a
jövedelemkülönbség mérséklése és a gépjárműadó bevétel tartozik. Jelentős változás
2013. évben következett be, ugyanis a feladatalapú finanszírozás bevezetésével a
személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése
jogcímen nem illeti meg a településeket támogatás, illetve ettől az évtől az
önkormányzatok
a beszedett
gépjárműadó
bevételnek
csak
40%-ával
gazdálkodhatnak.
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Helyi adóbevétel alakulása E Ft-ban
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Saját bevétel alakulása E Ft-ban
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A saját bevétel évről évre történő csökkenésének egyik állandó eleme a kamatbevétel
évenkénti 20-30 millió Ft összegű csökkenése, melynek oka részben a lekötés során
érvényesíthető kamatláb folyamatos csökkentése volt, másrészt a felhasználásokból
adódóan lecsökkent a betétként elhelyezhető forrás összege is. A 2012. évi csökkenés
további oka, hogy ebben az évben nem érvényesült felhalmozási kiadáshoz
kapcsolódó áfa visszatérülés. 2013. félévétől a Térségi Szociális Gondozási Központ
bevételei és kiadásai már nem az Önkormányzat költségvetésében, hanem a
Társulásnál jelentek meg. A közel 240 millió Ft összegű csökkenés teljes egészében az
intézmény saját bevételének összegével azonos.
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A 2014. évre betervezett alacsonyabb összegű bevétel a kamatbevétel több mint 30
millió Ft összegű csökkenésével, valamint a bérleti díj csökkenésével indokolható.

Pénzmaradvány alakulása
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2010. évben az induló pénzmaradvány még tartalmazza az 1 milliárd Ft összegben
2008. évben kibocsájtott kötvény értékét, illetve a közel 224 millió Ft összegű
csatorna érdekeltségi hozzájárulás jogcímen befolyt bevételt. 2011. évben látható,
hogy a pénzmaradványból jelentős összeg került felhasználásra, ugyanis év végével
megtörtént a vízi közmű hitel visszafizetése, illetve ebben az évben kezdte az
önkormányzat a kibocsájtott kötvény törlesztését. 2014. évben a módosított
pénzmaradvány összege 865 millió Ft, melyből közel 500 millió Ft a kötvény és egyéb
forráshoz kapcsolódó maradvány. A pénzmaradvány összege szinte teljes egészében
feladattal terhelt.
Kiadások megoszlásának bemutatása E Ft-ban
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A táblázat és a grafikonok is jól mutatják, hogy az adott években jelentkezett
kiadások legnagyobb hányadát a működési kiadások jelentették. A legmagasabb
arányban (86%) 2012. évben jelentkeztek a működési kiadások, a legalacsonyabb
mértékben (69%) pedig 2011. évben. 2011-ben a felújítási és beruházási kiadások az
összkiadás 31%-át tették ki.

Személyi
juttatás
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Bérek és dologi kiadások alakulása
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2010. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. A közszférában dolgozók
február és április hónapokban 49.000-49.000 Ft összegben a kormány döntése
alapján egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek. Cafetéria juttatás címén az
Önkormányzatnál 16 millió Ft került kifizetésre. Jutalom jogcímen 13,8 millió Ft
összegű kiadás jelentkezett, melyből 13,7 millió Ft volt a jubileumi jutalom összege. A
hivatalnál képzésre felhasznált összeg: 767 E Ft volt.
2011. évben a személyi juttatások az előző évhez képest elsősorban azért mutatnak
csökkenést, mert a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítását követően kb. 130.000
E Ft-tal csökkent az ezen a jogcímen teljesült bérek összege, másrészt a
létszámleépítés hatásával indokolható. Cafetéria juttatás címén az Önkormányzatnál
11 millió Ft került kifizetésre. Jutalom jogcímen 10,6 millió Ft összegű kiadás
jelentkezett, melyből 10 millió Ft volt a jubileumi jutalom összege. A hivatalnál
képzésre felhasznált összeg: 413 E Ft volt.
2012. évben az előző évhez képest a bérkiadás növekedést mutat, de ennek
magyarázata, hogy a 2012. évben induló start mintaprogramhoz kapcsolódóan
megjelenik több mint 150 millió Ft. Amennyiben se 2011. évben, se 2012-ben nem
számolunk a mintaprogram személyi jellegű kiadásaival, úgy előző évhez képest az
eszközölt intézkedések eredményeképpen csökkenés figyelhető meg a személyi
kiadásoknál. Cafetéria juttatás címén az Önkormányzatnál 9 millió Ft került kifizetésre.
Jutalom jogcímen 11,4 millió Ft összegű kiadás jelentkezett, melyből 11 millió Ft volt
a jubileumi jutalom összege. A hivatalnál képzésre felhasznált összeg: 456 E Ft volt.
2013. évben az előző évhez képest azért mutat a bérkiadás csökkenést, mert az
oktatási intézményekben jelentkező bérek ebben az évben már nem az
önkormányzatnál jelentkeztek, illetve a Társulás által fenntartott két intézményünk
bérkiadása se az önkormányzat beszámolójában jelent meg. Cafetéria juttatás címén
az Önkormányzatnál 7,6 millió Ft került kifizetésre. Jutalom jogcímen 6 millió Ft
összegű kiadás jelentkezett, melyből 3 millió Ft volt a jubileumi jutalom összege. A
hivatalnál képzésre felhasznált összeg: 208 E Ft volt.
2014. évben a bérkiadás csökkenésének oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódóan alacsonyabb bérkiadás került tervezésre, mint a 2013. évben teljesült
összeg. Cafetéria juttatás címén az Önkormányzatnál 9,1 millió Ft került tervezésre.
Jubileumi jutalom jogcímen 1,6 millió Ft összegű kiadás lett betervezve.
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2010. évről 2011. évre a teljesült dologi kiadások összege 104 millió Ft-tal csökkent,
melynek indoka, hogy 2010-ben a dologi kiadások között megjelent még 40 millió Ft
a Kompetencia alapú pályázatunkhoz és a Magtárlaposi beruházásunkhoz
kapcsolódóan, az igazgatási szakfeladaton 37 millió Ft-tal több kiadás jelentkezett,
továbbá 10-10 millió Ft-tal többet fordítottunk zöldterület-és hulladékgazdálkodásra,
illetve az egyéb szórakoztatási szakfeladaton is 6 millió Ft-tal több kiadás teljesült,
mint 2011-ben. 2010. évben karbantartásra az önkormányzat nettó 17 millió Ft-ot
fordított, melyből 9 millió Ft az épületekhez kapcsolódott, 8 millió Ft pedig gépekhez,
berendezésekhez, 2011-ben 14 millió Ft jelent meg karbantartási kiadásként, melyből
6,5 millió Ft kapcsolódott az épületekhez.
2011-ről 2012-re közel 50 millió Ft-tal csökkent a dologi kiadásokra fordított összeg,
mely azzal magyarázható, hogy a 2011-es évben ár-és belvízvédekezésre még 40
millió Ft-ot költött az önkormányzat, 2012-ben már csak 6 millió Ft jelentkezett,
továbbá a parkfenntartási feladat ellátására fordított 27 millió Ft 2011. évben még
teljes egészében a dologi kiadások között jelent meg, 2012-ben viszont már 16 millió
Ft a pénzeszköz átadások között teljesült. Az oktatási intézményeinkben a kiadás
megtakarító intézkedések hatására tovább csökkent a dologi kiadásokra fordított
összeg. 2012. évben karbantartásra az önkormányzat nettó 13 millió Ft-ot fordított,
melyből 5,5 millió Ft az épületekhez kapcsolódott, 7,5 millió Ft pedig gépekhez,
berendezésekhez.
A 2013. évi több mint 200 millió Ft összegű dologi kiadás csökkenés indoka, hogy a
Társulás által fenntartott két intézményünk által ezen a jogcímen felhasznált keret
már nem az Önkormányzatnál jelent meg, hanem az Önkormányzati Társulásnál.
2013. évben karbantartásra az önkormányzat nettó 23 millió Ft-ot fordított, melyből
14 millió Ft az épületekhez kapcsolódott, 9 millió Ft pedig gépekhez,
berendezésekhez.
A 2014. évi tervszámokat vizsgálva megállapítható, hogy a városgazdálkodási
szakfeladaton több mint 54 millió Ft-tal kevesebb keret lett meghatározva, mint
amennyi kiadás az előző évben felmerült, továbbá a Fürdő szakfeladatán 2013. évben
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teljesült dologi kiadás a 2014. évi költségvetési rendeletünkben még a működési
tartalékok között jelent meg. A csökkenés további tényező, hogy 2013. évben a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan megjelent fordított áfa befizetési kötelezettség
2014. évben nem jelentkezik terv szintjén. 2014. évben csak az önkormányzatnál 15,5
millió Ft-ot különítettünk el karbantartási feladatokra, melyből 6,5 millió Ft az ivóvízés szennyvízhálózaton jelentkező javítási munkákhoz kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások alakulása E Ft-ban
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Fejlesztés

A felhalmozási kiadások közül célszerű kiemelni az egyes években a kötvény és egyéb
hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, kölcsön és a felhalmozási célú pénzeszközátadások
összegeit és ezek nélkül bemutatni a felújítási és beruházási célra fordított összegek
alakulását.
2010. évtől 2014. félévéig összesen felújításra és beruházásra Gyomaendrőd Város 1
milliárd 653 millió Ft-ot fordított. 2010. évben 472 millió Ft, 2011-ben 483 millió Ft,
2012-ben 180 millió Ft, 2013-ban 398 millió Ft és 2014. félévéig 120 millió Ft
összegben valósultak meg felújítások és beruházások.
2010. év
A felújítások között jelenik meg:
 A Városi örökség megőrzése pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat
felújítása, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér
zöldfelület és sétány felújítása) közel 56.000 E Ft összegben. A kifizetésekhez
kapcsolódó támogatások összegeihez 2011. évben jut hozzá az önkormányzat.
Ezen beruházás uniós forrásból, 85%-os támogatással valósulhatott meg.
 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása pályázati forrásból
megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja 17.710 E
Ft-ba került,
 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítása (nyílászárók
cseréje, mosdók felújítása) 17.757 E Ft összegben, forrásként a központosított
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támogatásokból az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére
megnyert 11.350 E Ft szolgált.
Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft, illetve 2.514 E Ft
összegben valósultak meg a vizsgált időszakban,
A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot
fordítottunk,
A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 20.270 E Ft
merült fel,
Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál, Fazekasi út
bejáró átereszének cseréje 1.681 E Ft összegben
Kondorosi úti és egyházi iskola előtti buszforduló felújítása,
Belterületi utak, kerékpárút és járda (Körös Étterem) felújítása 5.402 E Ft
összegben
Költségalapú bérlakások (Endrődi u. 5-7.) külső hőszigetelése 2.886 E Ft
értékben
A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz
elvezetése 3.904 E Ft-ba került,
Városi Könyvtár főelosztó szekrény felújítása (251 E Ft).
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinél felújításra
2010. évben 9.292 E Ft-ot fordítottak. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál
4.060 E Ft (tornatermi nyílászárók cseréje, kisebb tetőszigetelések,
szükségtanterem felújítása, Fő úti kerítés teljes felújítása), a Kner Imre
Gimnáziumnál 5.232 E Ft összegben (Sportcsarnok, laptop felújítás).

A beruházások több mint 305 millió Ft értékben teljesültek, a jelentősebb tételek az
alábbiak voltak:
 AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft
összegben
 Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 12.435 E Ft
(kivitelezés, műszaki ellenőrzés, tervek)
 A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 64.729 E Ft kifizetése történt
meg a vizsgált időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés,
pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói
feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla, részszámla (29.924 E Ft) ,
közbeszerzési eljárás költsége)
 A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év
elején fizette ki a város, összege 47.330 E Ft volt
 A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért, forrása
a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása pályázat.
 A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.560 E
Ft összegben jelentkezett
 A Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 3.067 E Ft került kifizetésre
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A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató, másoló,
tantermi játékok, hangfal, digitális fényképezőgép, térmikrofon stb. vásárlása
történt 3.375 E Ft értékben
A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz
kapcsolódóan ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett
Építési telek vásárlás a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től 20.000 E Ft összegben
Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az
évben 6.740 E Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on
számította be a kereskedő.
Laptop vásárlás a Képviselők, bizottsági tagok részére 3.360 E Ft értékben
Számítógép vásárlás a Humánpolitikai és a Hatósági Osztályra 982 E Ft
Klímavásárlás az Iktatóba 138 E Ft
Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
Tűzbiztos iratszekrény vásárlás 356 E Ft-ért
Taninform szoftver felhasználói joga 600 E Ft összegben
Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy
lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft összegben
Öntözési tervekre elkülönített keretből 5.563 E Ft felhasználása történt meg
Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések, hulladéktelep rekultivációja,
hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.503 E
Ft összegben
A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft
összegben
Hárs hotel előtt parkoló építése 2.305 E Ft összegben
Besenyszegen 4 db gépjármű forduló építése 102 E Ft-ba került
A belterületi utak építésével, felújításával kapcsolatban 436 E Ft merült fel
Elkészült a 46. sz. út kerékpárút engedélyes terve 2.911 E Ft összegben
Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra aknakészítés történt 369 E Ft összegben
Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró készítés 300 E Ft-ért
Csapadékvíz elvezető csatornaépítés Kazinczy F. utcában, zárt csat. ép. Fő út és
Bocskai u., aknák építése 1.490 E Ft összegben
Térségi Szociális Gondozási Kp. önkormányzatnál jelentkező pályázata 398 E Ft
(2 db fürdőkádlift)
Praxishoz kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 977 E Ft
A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg
Munkaügyi Központ nyílászáró csere bérleti díj beszámítással 3.258 E Ft
Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi
Alapfokú Műv. Oktatási Int., a Gyomai Tájháznál szennyvízbekötés történt 194
E Ft összegben, a Katona József Művelődési Háznál gázkazán csere történt 700
E Ft összegben. A Határ Győző Városi Könyvtárnál számítógép asztalok
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beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek vásárlása történt a TIOP
pályázat keretében 9.405 E Ft összegben.
Intézményeinknél összesen 9.663 E Ft összegben valósultak meg beruházások:
Városi Egészségügyi Intézménynél 6.779 E Ft összegben (CTG készülék, fizioterápiás
gépek, sebészeti műszerek, klíma, fénymásoló gép, szerver beszerzés stb.)
Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 766 E Ft értékben (Hősök úti épület
bekamerázása, 4 db laptop vásárlás)
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 625 E Ft összegben (számítógépek
továbbfejlesztése OKM pályázatból)
Kner Imre Gimnáziumnál 1.493 E Ft összegben (Sportcsarnokba állványzat, digitális
technika fejlesztése, OKM pályázaton belül számítógépek továbbfejlesztése).
2011. év
A felújítások (70.522 E Ft) között jelenik meg:
 szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 39.152 E Ft
összegben,
 megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési
rendszerének felújítása 900 E Ft összegben,
 kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére
visszatartott összegből 4.184 E Ft (3.784 E Ft felújítás között elszámolt tétel),
 az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb
pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek,
 az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város,
 autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo gépjárműbe (214 E Ft),
 megtörtént a Szabadság, Kossuth és Hatház utcák felújításához kapcsolódó
tervek felülvizsgálata 1.250 E Ft összegben,
 kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak
felújításának 15.290 E Ft összegű számlája,
 Belterületi utak javítása 1.839 E Ft összegben,
 Újkertsor, Hősök útja és a Semmelweis u. felújításához kapcsolódó engedélyes
tervek 850 E Ft összegben,
 Az Idősek Otthona felújítását szolgáló TIOP-os pályázathoz kapcsolódóan
kifizetésre került 1.356 E Ft,
 A Start mintaprogram keretében megtörtént a földtégla gyártó gépsor
felújítása 950 E Ft összegben,
 Önállóan működő és gazdálkodó intézményeinknél 3.650 E Ft összegben
valósultak meg felújítások (Térségi Szociális Gondozási Központban 1.974 E Ft
összegben – épület homlokzat felújítás adományból, a Városi Egészségügyi
Intézmény 1.676 E Ft-ot fordított épületek felújítására).
A beruházások több mint 412 millió Ft értékben teljesültek, a jelentősebb tételek az
alábbiak voltak:
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Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj, biztonsági
szoftver megújítás, étkezés megrendelő és számlázó program) 1.720 E Ft
Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft
TIOP projekt eszközbeszerzés 42.660 E Ft
Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft
Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól
459 E Ft
Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft
Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft
Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft
8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése és az elvégzett pótmunkák
9.675 E Ft
Szennyvíztisztító telep fejlesztése tervezési részszámla, hatósági díjak 10.734 E
Ft
Kül-és belterületi vízrendezési projekt 4.453 E Ft
Átereszek, fedőkő akna építése 372 E Ft
Belvíz VII. beruházás 86.071 E Ft
Belvíz III. 3.930 E Ft
Belvíz VIII. 2.526 E Ft
Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft
Mezőőrök éjjellátó készülék vásárlása 255 E Ft
Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 826 E Ft
2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft
Belterületi utak építése 2011. 14.938 E Ft
Műszaki ellenőrzés (Halász, Dobó, Bánomkert, Bessenyei utcák) 475 E Ft
Endrődi közúti hídra vezető ideiglenes járdaépítés 1.500 E Ft
Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 91.047 E Ft
46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft
Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 1.243 E Ft
46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 5.000 E Ft
46.sz.főút mellett kerékpársáv ép.eng.terv 3.375 E Ft
Kerékpártároló kialakítása 110 E Ft összegben
A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat hirdetési díja 212 E Ft-ba került
Csónakkikötő megvalósíthatósági tanulmány készítése 1.200 E Ft
Hősök út, Semmelweis u. hatósági engedély 450 E Ft
Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft
Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft
Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft
Járdaépítés eljárási díjak 295 E Ft
Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft
Épület energetikai vizsgálat 500 E Ft
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Grafikai présgép, zongora, számítógép és fénymásolók vásárlása VAMI 1.157 E
Ft
Taninform szoftver beszerzése 124 E Ft
Start munkaprogram eszközbeszerzés 2.396 E Ft

Intézményeinknél összesen 5.506 E Ft összegben valósultak meg beruházások:
A Térségi Szociális Gondozási Központban 4.951 E Ft összegű fejlesztést
valósítottak meg (konyha fejlesztése és adományból intézményi egységek
fejlesztése és ultrahangos készülék beszerzése)
Városi Egészségügyi Intézménynél 362 E Ft összegben eszközbeszerzés,
Kner Imre Gimnáziumnál 193 E Ft összegben
2012. év
A felújítások (35.833 E Ft) között jelenik meg:
o 170 E Ft összegben a Magtárlaposi költségalapú bérlakásokon felújítást
hajtottunk végre
o kerékpárút felújítás 1.999 E Ft összegben
o a belterületi utak kátyúzására 3.099 E Ft-ot költött a város
o a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti egységében padlóburkolat felújítására
került sor 283 E Ft értékben
o a Jókai úti óvoda épületében felújítás megtérítése 116 E Ft összegben
o új Városháza épületében padlóburkolat felújítása nettó 1.830 E Ft értékben
o 20 E Ft összegben előkészítési költség teljesült a Mirhóháti u. 1-5. ingatlan
DAOP pályázatához kapcsolódóan
o a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 28.316 E Ft
összegben
Az intézményi beruházási kiadások (128.827 E Ft) között jelenik meg:
o Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP 5.2.1-2008 1.393 E Ft
o Idősek Otthona fejl. TIOP pályázat eng.terv végszla 591 E Ft
o DAOP pályázat Térségi Szoc.Gond.Kp. 12.221 E Ft
o Közösségi közlekedés DAOP 3.2.1-2009 32.910 E Ft
o Start mintaprogramhoz traktor és gépek vásárlása, juh hodály kial.
43.951 E Ft
o Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó
kifizetések 11.350 E Ft
o Köztemetők ravatalozói előtt vízelvezetés megoldása 1.006 E Ft
o Belvíz VII. üzemeltetési engedélyek, pótmunka 1.068 E Ft
o Belvíz VIII. telekalakítás költsége 100 E Ft
o Belvíz III. ütem 253 E Ft
o Hanyecz Margit felajánlásából óraállítás 1.966 E Ft
o Közép Békési Reg.Vr. vésztői víztározó és gépház fejl. 186 E Ft
o Taninform szoftver felhasználói jog 2012. 971 E Ft
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Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 511 E Ft
Bartók út gyalogátkelőhely építés és megvilágítás 4.704 E Ft
Endrődi híd ideiglenes járda csőkorlát és feltöltés 260 E Ft
A Polgárvédelmi bázisnál rámpa építése 978 E Ft
Komposztáló karám építése 365 E Ft
Szent Antal ház árverés 350 E Ft
Kossuth út előtti parkoló építés eng. 133 E Ft
Fő út vasút kereszteződésnél közvilágítás kiép. 263 E Ft
Játszótér kialakítása az Ifjúsági ltp-en 1.817 E Ft
Kis Bálint Általános Iskola ivóvízvezeték kiváltása 376 E Ft
Zárt babakocsi tároló kialakítása Öregszőlőben 125 E Ft
Jókai úti óvoda épületén villámhárító szerelés 197 E Ft
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés 820 E Ft
Százszorszép óvoda fejlesztésének engedélyezési terve 2.345 E Ft
Új Városháza kerékpártároló kial. 2.670 E Ft

Intézményeinknél összesen 4.947 E Ft összegben valósultak meg kisebb
beruházások:
Városi Egészségügyi Intézménynél 2.228 E Ft összegben eszközbeszerzések,
notebook vásárlás, kartonszekrény és kerítés készítés történt
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 1.997 E Ft összegben
eszközbeszerzések történtek a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0170 és az NTP-OKA
pályázatok keretei között
Polgármesteri Hivatalnál 476 E Ft összegben számítógép és szoftvervásárlás
történt
Kis Bálint Általános Iskolában 246 E Ft értékben projektor vásárlás az
informatikai kötött normatíva terhére.
2013. év
 A felújítások között teljesültek szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós
munkák bruttó 4.276 E Ft összegben, a költségalapú bérlakásokon hajtottak
végre 291 E Ft értékben felújítási munkákat, a Selyem úti épület Könyvtár
részén 3.300 E Ft összegben történt felújítás.
 A tervezett beruházások több mint 390 millió Ft értékben teljesültek és az
alábbi fő tételek alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata nettó 136.123 E Ft
o Komposztáló karám készítése 102 E Ft
o Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközp.
telepítése 3.476 E Ft
o Telekparti csatorna állapotterve 127 E Ft
o Vízpótlás végrehajtása 2.969 E Ft
o Belvíz VIII.-DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 pályázat közel 75.734 E Ft
o Belvíz III. ütem 34.474 E Ft
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Belvíz III. és VIII. fordított áfa 28.861 E Ft
Fegyvernek utca záportározó 318 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 E Ft
Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 524 E Ft
DAOP pályázat Infrastruktúra javítása Mirhóháti út 1-5. 37.008 E Ft
START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és
fűtésszerelés, gépjármű beszerzés, betonelem gyártó gép vásárlása,
varroda villanyszerelési munkái, fejőrendszer beszerzés, traktorvásárlás,
varrodába gépek vásárlása 24.166 E Ft
Esze T. utca útalap kivitelezése 508 E Ft
Volt Enci telephely és a körgát között útalap készítése, ingatlan foglaló
1.227 E Ft
Magtárlaposi lakások befejezése 22.292 E Ft
Október 6. ltp-en mászóka föld és alapozási munkák 842 E Ft
A Csókási és a besenyszegi játszótéren lengőhinta telepítése 420 E Ft
Gépkocsi vásárlás (Dacia Duster) 3.486 E Ft
Akadálymentes feljáró készítése a Városházánál 246 E Ft
Szennyvízcsatorna bővítés Bánomkert 50 E Ft
Szennyvízcsatorna hálóra rákötés 150 E Ft
Esze T. utca vízelvezetés 409 E Ft
Selyem úti óvoda csoportszobák parkettázása és villanybojler beszerzés
1.389 E Ft
Számítógép vásárlás Dr. Varga Edit háziorvos részére 159 E Ft
Csepel diesel motorvásárlás 460 E Ft
Corini és Vidovszky festmények vásárlása 200 E Ft
Riasztó beszerelés a Könyvtárba 148 E Ft
A Közös Hivatalnál klíma beszerzés, számítástechnikai eszközök és
irattári polc vásárlása 6.679 E Ft összegben
A Városi Egészségügyi Intézmény 7.705 E Ft összegben valósított meg
fejlesztést (gépkocsi beszerzés, nyílászáró csere, számítógéppark csere
stb.)

2014. év
 A tervezett beruházások 108 millió Ft értékben teljesültek az
Önkormányzatnál és az alábbi fő tételek alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 58.224 E Ft
o START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi és földkanál
vásárlása 4.383 E Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.427 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra)
6.034 E Ft
o Kis Bálint Általános Iskola filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása
547 E Ft
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o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81
E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 6.599 E Ft
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása
387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 2.460 E Ft
o Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 2.944 E Ft
o Sportcsarnok fejlesztése 12.065 E Ft
o Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció
elkészítése 10.922 E Ft
o Szgép és monitor vásárlása Zeneiskola 218 E Ft
o Hirdetőszekrény készítése a Hivatalba 100 E Ft
o Petőfi emléktábla készíttetése 240 E Ft
o
A Közös Hivatalnál a beruházások között 5.483 E Ft jelentkezett kiadásként,
szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver
beszerzés, számítógépek és monitorok vásárlása, telefonkészülék, videó
kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró beszerzés és 7 db klíma
vásárlása.
2,2 millió Ft összegben került sor kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre az
önállóan működő intézményeinknél és a Térségi Szociális Gondozási
Központban
A Városi Egészségügyi Intézményben 3,2 millió Ft értékben történt fejlesztés.
2014. év elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Vásároltak egy
mosó/fertőtlenítő berendezést, egy vízpisztolyt és a bútorzatot. Kezelőágyat
készíttettek a fizioterápiai szakrendelés számára. Monitorokat vásároltak
három szakrendelésre

2014. évet követő kötelezettség vállalások (E
Ft-ban)

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

Kötelezettség
váll.össz.
52 451

2015.
52 451

0
52 451

0
52 451

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják
pályázni
Kötelezettség
váll.össz.
22

2015.

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

205 377

Forrásai
Támogatás
EU Önerő
BM Önerő
Önkormányzati saját erő

167 394 167 394
0
0
17 024 17 024
20 959 20 959

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek
foglalkoztatása a szociális
gyermekj.rendszerben pályázat
Forrásai
Önkormányzati saját erő

Kistérségi start mintaprogram (2014.03.032015.02.28-83 fő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő

205
377

Kötelezettség
váll.össz.
3 475

2015.

3 475

3 475

Kötelezettség
váll.össz.
22 661

2015.
22 661

22 661
0

22 661
0

3 475

I.2. Beszámoló a 2008. évben kibocsátott kötvény alakulásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10
év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény
összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések
finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve
működési kiadásait csökkentik.
A kötvény paraméterei:
 Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
 Kötvény lejegyzése: CHF
 Jegyzéskori árfolyam: 158,35
 Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
 Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
 Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor.
Tőketörlesztés 2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben
március 31-én és szeptember 30-án történik.
 Kamatozás módja: változó
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2008.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú
betétként volt elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000
Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet
bevételéből az alábbi tételeket használta fel:
 kamatfizetésre 21.586.000 Ft
 testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a
forrása a Török féle ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
 a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati
támogatásnak 1.000.000 Ft összegben
 a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj
összegének 4.758.000 Ft.
A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam
összege megközelítette a 60 millió Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a
kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft),
az EUR betét állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg
2.176,67 EUR (589.000 Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve
a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
 kamatfizetésre 34.500.000 Ft.
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
meghaladta a 115 millió Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben
(6.635.532 Ft)
 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.nél tőkeemelés I. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő
biztosítása)
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2010. szeptember elején 14.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.nél tőkeemelés II. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő
biztosítása)
2010. szeptember 30-án kamatfizetés történt 6.995.000 Ft összegben
a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től telekvásárlásra 2010. decemberében a
kötvényből 50.000.000 Ft került átvezetésre az önkormányzat főszámlájára
(2010-ben tényleges felhasználás bruttó 20.000.000 Ft)

2010. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
meghaladta a 67 millió Ft-ot.
2010. december 31-én a kötvényforrás forintban 1.004.924.400 Ft-ot tett ki.
A 2010. december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.406.446.880 Ft.
2011.
A kötvényforrás 2011. január 1. napján forintban: 1.004.924.400 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2011. január hóban: 50.000.000 Ft átvezetése a főszámlára fejlesztési, felújítási
kiadások finanszírozására
 2011. március hónapban kamatfizetés történt 30.014 CHF összegben
 2011. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
 2011. június hónapban 50.000.000 Ft átvezetésére került sor a már kifizetett
kötvényforrásból megvalósuló fejlesztésekre
 2011. július hónapban további 16.000.000 Ft átvezetése történt meg a
fejlesztési kiadások finanszírozására
 2011. szeptember hónapban kamatfizetés történt 28.620 CHF összegben
 2011. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 420.961 CHF összegben
 2011. novemberében 25.000.000 Ft kivezetése történt meg, mely betét
formájában került lekötésre az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél
(ez a tétel nem jelent tényleges felhasználást).
2011. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
meghaladta az 52 millió Ft-ot.
2011. december 31-én a befektetett kötvényforrás forintban, bankbetét formájában
állt az önkormányzat rendelkezésére, összege 743.817.000 Ft.
A 2011. december 31-ei MNB középárfolyam (255,91) alapján a törlesztéseket
figyelembe véve a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege:
5.474.014 CHF, azaz 1.400.854.923 Ft.
2012.
A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft.
feladata, hanem a Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester,
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alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot
ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is
figyelembe véve 2012. január 1-jén a rendelkezésre álló kötvényforrás összege
743.817.000 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2012. március hónapban kamatfizetés történt 21.288 CHF összegben
(5.209.174 Ft)
 2012. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
(103.024.818 Ft)
 2012. szeptember hónapban kamatfizetés történt 22.562 CHF összegben
(5.228.744 Ft)
 2012. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 420.961 CHF összegben
(97.557.712 Ft)
2012. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege közel 39
millió Ft volt.
2012. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrásból 571 millió Ft betét
formájában jelenik meg, 521.201 Ft pedig az önkormányzat főszámláján.
A 2012. december 31-én a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány
4.632.028,08 CHF, melynek összege forintban (241,06 HUF/CHF 2012. 12. 31-ei MNB
középárfolyamon számolva) 1.116.596.689 Ft.
2013.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is
figyelembe véve 2013. január 1-jén a betét formájában rendelkezésre álló forrás
összege 571.482.000 Ft (melyből a tényleges kötvényforrás maradvány összege
278.100.000 Ft, a 2008-2012. közötti időszak önkormányzati gazdálkodásának
maradványa 293.382.000 Ft) volt.
Tényleges felhasználások:
 2013. március hónapban kamatfizetés történt 20.071 CHF összegben
(4.997.094 Ft)
 2013. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
(105.172.045 Ft)
 Fejlesztési kiadások finanszírozására a vizsgált időszakban 29 millió Ft került
felhasználásra
 2013. szeptember hónapban kamatfizetés történt 4.787 CHF összegben
(1.172.815 Ft)
 2013. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 120.055 CHF összegben
(29.413.475 Ft)
2013. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege 40 millió
Ft volt.
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2013. december 31-én a kötvény és egyéb forrás közel 442 millió Ft összegben betét
formájában állt az önkormányzat rendelkezésére.
2014.
2014. szeptember 5-én a kötvény és egyéb forrás 449 millió Ft összegben betét
formájában áll az önkormányzat rendelkezésére.
Az önkormányzati adósságrendezés keretei között a Magyar Állam az önkormányzat
2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át. A 2012.
december 31-ei MNB középárfolyam
(241,06) alapján és a törlesztéseket is
figyelembe véve a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege:
4.632.028 CHF, azaz 1 milliárd 117 millió Ft. A háromoldalú tartozásátvállalási
szerződés aláírására 2013. június 27-én került sor. Az átvállalást követően fennmaradó
önkormányzati adósságállomány összege 1.621.787,28 CHF. 2013. március 31-én
421.025 CHF összegben, majd szeptember 30-án 120.055 CHF értékben történt
törlesztés, melyek teljesítését követően 1.080.708,06 CHF összegű adóssága maradt
Gyomaendrőd Városának. Az Állam az önkormányzati adósságrendezést 2014. évben
is folytatta, melynek értelmében 2014. február 28. napjával megtörtént a teljes körű
adósságátvállalás. Önkormányzatunk 2014. március 10-én kapta kézhez a felek által
aláírt tartozásátvállalási szerződést.
I.3 A vagyoni helyzet alakulása a 2010 - 2014. év időszakában
Az önkormányzati vagyon alakulása a beszámolási első évében és a ciklus végén
évenként összesítve
2010 év
megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés

ingatlanok
egyéb eszközök
összesen:

12.578.498
1.535.208
14.113.706

2.406.559
446.021
2.852.580

Adatok: ezer Ft-ban
Amortizáció
mértéke
százalékban
19
29
20

2014 év I. félév
megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés

ingatlanok
egyéb eszközök
összesen:

13.576.526
2.032.280
15.608.806

3.561.677
597.370
4.159.047
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Adatok: ezer Ft-ban
Amortizáció
mértéke
százalékban
26
29
26

Különbség a ciklus végén
megnevezés
ingatlanok
egyéb eszközök
összesen:

bruttó érték
+998.028
+497.072
1.495.100

értékcsökkenés
+1.155.118
+151.349
1.306.467

Az önkormányzati vagyon a 2010 évihez képest közel 1,5 milliárd forinttal nőtt. Az
amortizáció mértéke átlagosan 26%. Az ingatlanoké alacsonyabb, az eszközöké pedig
átlagosan 29 %. Az eszközök esetében a számítástechnikai és egyéb gépek,
berendezések többsége 0-ra leírt. Az eszközök esetében a 29 %-os átlagot a
csoportban lévő beruházások magas értéke, a részesedések és a kulturális javak
okozzák, mivel ezeknek nincs értékcsökkenése.
A vagyonváltozások áttekintése évenként.
2010. év
Az ingatlan vagyon gyarapodott az út felújítások, építésekkel. Az Érted vagyunk
Alapítványtól ingyenes vagyonátadással önkormányzati tulajdonba került
Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti ingatlant több mint 35 millió Ft összegben
átalakításra került fogyatékos gyermekek napközi otthonává. A holtágak tisztítása
kotrása folyatódott. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola épületeinek felújítása közel
40 millió Ft összegben megtörtént. A városörökség pályázat keretében a Kner Imre
Gimnázium számítástechnikai könyvtár épülete külső homlokzata felújítása 8,5 millió
Ft-ból valósult meg. Ezen pályázat keretében a városháza tetőszerkezete megújult (
12,5 millió Ft ). Elkezdődött a kerékpárút hálózat fejlesztési koncepciójának
kidolgozása, a Varga Lajos Spotcsarnok küzdőtér padozatának cseréje, városháza
akadálymentesítése, az Endrődi Népház belső homlokzatának felújítása.
A hulladéklerakó telep értékéből 392.141.419,- Ft kivezetésre került a 9 település
tulajdonosi részesedésének megfelelően. értékesítésre került 2.353.000 forintért a
Petőfi utcában lévő társasházi lakóingatlan, amely műszakilag leromlott állapotban
volt már, továbbá Bacsalaposi utca 6. szám alatti ingatlan ( 372.000,- Ft ), Losonczy
utca 16. ( 140.000,- Ft ).
Az egyéb eszközök állománya az egyéb beszerzések mellett növekedett a hivatali
működéshez szükséges Opel Combo és Opel Astra gépjárművek vásárlásával. A
közmunkához Foton FT 404 típusú traktor, traktorüzemű faaprító gép és gépek
berendezések lettek vásárolva 5,3 millió Ft összegben.
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2011. év
A Varga Lajos Sportcsarnok padlócseréje befejeződött (23,4 millió Ft). Felszámolási
eljárás keretében megvásárlásra került a Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5
lakásos épület (30 millió Ft). Az önkormányzat befektetési céllal vásárolt területet a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-től (65,6 millió Ft). Az üzemeltetésre átadott
viziközművagyonon 28,9 millió forint végzett a Békés Megyei Vízmű Zrt. felújítási,
rekonstrukciós munkát. Megkezdődött a kerékpárút fejlesztési koncepció
kidolgozása, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat előkészítése. A
belvízcsapadék elvezetése beruházások egy része (III. VII. ütem) aktiválásra került.
Megkezdődött a közösségi közlekedés fejlesztése pályázat keretében a buszöböl és
járdaépítés beruházás.
2012. év
Folytatódott a buszöböl és járdaépítés. Az önkormányzat az Endrődi Hídon a
járdaépítéshez 1,7 millió forinttal járult hozzá. Önkormányzati tulajdonba került az
államtól a Selyem úton lévő vízmű és szennyvízátemelő, valamint 2 db külterületi
csatorna. A juh nyári szállás fejlesztésére 4,4 millió Ft került felhasználásra. Árverésen
a Szent Antal utca ½ része az önkormányzat tulajdonába került. Értékesítve lett
árverésen a Dózsa Gy. utca 1. szám alatti volt gyógyszertár 6,8 millió Ft összegben,
továbbá a Gutenberg utcában lévő 7 db üres építési telek 1.143 ezer forintért.
A közmunkaprogram folytatásához 50,2 millió Ft értékben vásároltunk gépeket,
berendezéseket. Ebben az évben vásároltuk a hivatal részére a Daci Duster
gépjárművet, az Opel Combo átadásra került a járási hivatalnak. A Térségi Gondozási
Központ részére pályázat útján Opel Vivaro Combi került beszerzésre ( 6,6 millió Ft ).
Az eszköz állomány csökkent ( 61,8 millió Ft ) a hulladéklerakó gépeinek és
berendezéseinek a tulajdonosi részarányoknak megfelelő felosztása miatt. A
Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből 6.250 eFt került értékesítésre.
2013. év
Az önkormányzat viziközművagyona 122.153 eFt összeggel növekedett. Az Alföldvíz
Zrt.től átáramoltatott vagyon törvényi rendelkezés alapján történt. A Mirhóháti u. 1-5.
idősek otthona épületein 37 millió Ft értékű felújítás történt. Az ingatlan vagyonból
árverésen értékesítésre került 54 eFt összegben a írató holtágnál lévő 2752/66608
gyümölcsös tulajdoni részünk, továbbá 2 db zártkert tulajdoni részünk összesen 17
ezer forintért és egy zártkert 140 ezer forintért. Az ipari park közelében lévő
magántulajdonban lévő földutat 1 millió forintért megvásároltuk a közös hivatal
optikai kábellel való ellátása érdekében. A Magtárlaposi utca 1-3. 5 lakásos épület
belső építési munkái befejeződtek, a használatbavételi engedélyt megkapta. Ebben az
évben történt meg a Határ Győző könyvtár átköltöztetése a közös hivatal épületbe.
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A Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből 250 eFt értékesítésre került.
Az eszköz állományban az oktatási vagyon jelentős változást okozott. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti
Használati Szerződés alapján az intézmények működtetője lett Gyomaendrőd Város
Önkormányzata:
A használatba adott könyvszerinti (nettó érték) vagyon részletezése.
Adatok: E Ft-ban
Ingó eszközök
9.083
7.166

Intézmény megnevezése
Ingatlan
Kis Bálint Általános Iskola
166.235
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
74.932
Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
104.677
10.370
Iskola
Pedagógiai Szakszolgálat
110
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
25.090
1.705
Csárdaszállás Általános Iskola
8.467
*
Összesen:
379.401
28.434
Megjegyzés*: a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola eszközállományában
szerepel.
Az eszközállományban az alábbi fontosabb változások történtek:
1. Toyota Dyna haszonjármű beszerzése (2,5 millió Ft),
2. hivatali épület klímaberendezésekkel való felszerelése (4,9 millió Ft),
3. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kapcsán homlokrakodó gépjármű
beszerzése (18,4 millió Ft),
4. kecske és juh fejéséhez berendezés (2,2 millió Ft).
A kulturális javak Vidovszky Béla festményeivel (100 ezer Ft) és Corini Margit
grafikáival (100 ezer Ft) bővültek.
2014. év
A hulladéklerakó védelmi övezet per végrehajtása kapcsán tulajdonba került 0130/14
(11.146.985,- Ft) és 0130/21 hrsz.-ú (1.596.776,- Ft) ingatlanok birtokbavételre
kerültek és a földhivatali nyilvántartáson is átvezetésre kerültek. Az ingatlanok 9
település közös tulajdonában állnak. Gyümölcsös telepítéséhez a hivatali épület
mögött 3 db területet vásároltunk meg összesen 1.310.000,- Ft értékben. A májusi
bírósági árverésen teljes egészében megszereztük a Szent Antal utca 4. szám alatti
ingatlan tulajdonjogát, melynek átalakítása a „Lélekkel a Körösök mentén” című
pályázat részét képezi.
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A beruházások között elkezdődött a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális
fejlesztése. A közös hivatal számítógép parkja 10 db korszerű konfigurációval bővült (
1.813 eFt ).
A kulturális javak Corini Margit (500 eFt), Honti Antal (430 eFt) és Illés Péter grafikáival
gyarapodtak.
Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek alakulása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés/évek
Földhaszonbér
Ingatlan bérbeadás
Közterület-foglalás
Összesen:

2010
6072
93575
954
102611

2011
12497
101271
540
116319

2012
9017
59360
906
71295

2013
13043
59851
209
75116

2014. I. félév
Megnevezés
Önk-i vagyon bérleti díj
Önk-i lakások lakbérbevételei
Önk-i egyéb helyiségek bérbeadása
Egyéb önk-i vagyon bérbeadása
Önk-i vagyon haszonbérbeadása
Összesen:

összeg ezer Ft-ban
8403
2313
4064
21568
3208
39556

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről
Befektetés
megnevezése
Fürdő üzletrész
Gyomaszolg
üzletrész
Magyar Cukor
részvény
OTP
törzsrészvény
Vízművek
részesedés
Gyomaközszolg
üzletrész
Zöldpark Kft.

Befektetés
Társaság
összege
megnevezése
(Ft)
3.100.000 Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft.
139.630.000 Gyomaszolg
Ipari Park Kft.
67.000 Magyar Cukor
Nyrt.
2.000 OTP Nyrt.
149.898.000 Békés Megyei
Vízművek Zrt.
17.750.000 Gyomaközszolg
Kft.
500.000 Zöldpark
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Regionális
Hulladékkezelő
Mű
Összesen:

Nonprofit Kft.
2.790.000 Regionális
Hulladékkezelő
Kft.
313.737.000
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II.

ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELEI 2010-2014.

II.1 Helyi adóbevételek alakulása:
ADÓBEVÉTELEK , eFt
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó – saját
rész
Gépjárműadó – tovább
utalt
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek - saját
rész
Idegen bevételek tovább utalt
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
ÖSSZESEN:
Ebből: Saját bevétel:

2010.
27.408
5.145
28.236
4.855
272.736
110

2011.
30.004
4.514
29.060
4.401
239.996
0

2012.
28.373
5.288
35.954
6.495
251.498
0

2013.
2014.06.30.
28.525
14.438
4.408
2.341
38.144
19.735
5.359
2.035
321.894
151.773
36
23

81.711

72.961

71.239

28.980

14.097

-

-

-

43.470

21.145

5.045
1.237
3.836

5.273
509
3.304

3.803
795
4.525

3.709
1.194
4.613

1.837
1.275
2.176

360

897

1.650

1.224

549

3.908

6.364

5.496

4.826

1.634

1.764
483
436.834
432.443

1.635
431
399.349
392.554

934
668
416.718
410.554

2.837
935
490.154
440.923

2.092
263
235.413
212.371

A 2010-2014-es időszakban a helyi adóknál adómérték változásra nem került sor, így
az építményadónál, a telekadónál és az idegenforgalmi adónál évente azonos
nagyságrendű bevételek realizálódtak. Magánszemélyek kommunális adójánál évről –
évre folyamatosan nőtt a bevétel nagysága, ezt azonban nem adómérték növelése
okozta, hanem a kommunális beruházások miatti adókedvezmény kifutása, mely az
időszak végére csaknem teljesen megszűnt. Az adóbevételek nagyságára legnagyobb
hatással az iparűzési adóbevétel nagyságának alakulása van. Az összes adóbevétel
2011-ben mintegy 40 millió Ft-al csökkent az előző évhez képest, ezután viszont
folyamatos emelkedés tapasztalható, egészen az időszak végéig. A növekedés 2012ben 18 millió Ft, 2013-ban 30,4 millió Ft volt. Ezt főleg az iparűzési adóbevétel
növekedése okozta, mely elsősorban a városunkban folyó nagyberuházások
következménye. Nagy hatással volt még az összes adóbevétel alakulására a
gépjárműadó, mint átengedett adónak a változása. 2013-tól már csak a befolyt
gépjárműadó 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, a 60 %-a állami bevétel lett.
33

A 2014. évre tervezett adóbevétel június 30-ig időarányosan teljesült, várhatóan év
végével a terv realizálódni is fog.
II.2 Önkormányzati egyéb kintlévőségek:
Hitelek:
eFt
2014.06.30.
13.591
4.126
5.579
4.021

Hitel típus
2010.
2011.
2012.
2013.
Lakáshitel állomány
23.896
20.262
16.916
14.184
Ebből hátralék
2.209
2.669
3.272
3.771
Belvízhitel állomány
10.786
9.285
7.562
6.046
Ebből hátralék
2.906
2.305
3.358
3.744
Elemi kár hitel
1.485
1.078
796
703
683
állomány
Ebből hátralék
459
586
671
648
482
Az időszak alatt a folyamatosan csökkenő hitelállományok mellett a hátralékos
állomány fokozatosan növekedett. Behajtásuk a hitel képviselő-testületi felmondását
követően, bírósági végrehajtási eljárás keretében történik.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások:
eFt
Érd. hozzáj. típusa
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.06.30.
Hárma-Körös csat.érd.
26.209
17.688
14.154
8.477
7.730
hj.
Ebből hátralék
16.698
17.688
14.154
8.477
7.730
Rau-féle csat. érd. hj.
75
75
75
70
70
Ebből hátralék
75
75
75
70
70
Régi csat érd. hj.
15
15
15
15
15
Ebből hátralék
15
15
15
15
15
Út érd. hj
6.276
5.555
5.346
5.162
5.070
Ebből hátralék
6.276
5.555
5.346
5.162
5.070
A közmű érdekeltségi hozzájárulások megfizetési határideje 2011-ben lejárt, így a
fennmaradt tartozások mind hátralékot képeznek. A hozzájárulások közül a csatorna
érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható tartozás, még az út érdekeltségi
hozzájárulás nem, annak behajtása a Ket. előírásai szerint történhet.
Szociális rendszer keretében kiszabott visszafizetések:
eFt
Tartozás típusa
Aktívkorú szoc. seg.
vfiz
Ebből hátralék

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.06.30.

2.090

5.295

7.440

7.332

8.695

1.679

4.591

6.945

7.249

8.064
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Köztemetés visszafiz
6.705
4.210
2.644
2.437
2.309
Ebből hátralék
4.781
4.012
2.644
2.437
2.309
Jöv.pótló tám. visszafiz.
92
90
55
38
38
Ebből hátralék
92
90
55
38
38
Adósság csökk. tám .
1.664
2.405
2.770
2.651
2.504
vfiz
Ebből hátralék
1.298
2.125
2.446
2.651
2.504
A szociális rendszer keretében, segély visszafizetésére irányuló határozatok alapján, a
Ket előírásai szerint történik a hátralékok behajtása. A fennálló tartozásállomány
szinte teljes egészében hátralékos állomány.
Adó kintlévőségek alakulása:
HÁTRALÉKOK, eFt
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:
Ebből: csőd és
felszámolás alatt állók
tartozása
Összes hátralékon belüli
aránya

2010.
11.463
1.603
8.054
297
65.858
0
25.405
42.803
3.984
12.246
16.280
379
26
188.398

2011.
13.924
2.319
9.323
903
67.729
0
32.432
51.612
3.965
11.285
31.900
491
2
225.885

2012.
17.618
1.994
9.891
158
72.620
0
35.421
63.429
3.909
17.918
36.840
417
3
260.218

2013.
2014.06.30.
22.503
25.130
2.305
2.430
10.847
12.237
398
881
85.528
83.353
0
0
38.242
41.684
69.685
72.231
5.072
4.960
13.517
12.600
35.511
36.082
2.201
3.692
19
22
285.828
295.302

21.411

73.016

110.736

132.647

146.683

11,4

32,3

42,6

46,4

49,7

Az adóhátralékok sajnos az időszak alatt is folyamatosan növekedtek. A hátralékok
jelentős hányadát a csőd és felszámolási eljárás alá került vállalkozások tartozása
képezi, mely vállalkozások hátraléka az összes hátralékon belül az időszak eleji 11,4
%-ról az időszak végére 49,7 %-ra emelkedett. Ez több mint 125 millió Ft
hátraléknövekedést jelent 2010-től 2014. június 30-ig. Ezen vállalkozások hátraléka
főleg építményadó, iparűzési adó és gépjárműadó adónemekben van, mely
tőkehátralékok után jelentős pótléktartozás képződik minden évben.
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A hátralékok másik nagy hányadát az ún. adók módjára behajtásra átadott tartozások
képezik. Ezek a tartozások 2010-ben 15,1 %-ban, 2011-ben 19,1 %-ban, 2012-ben 21
%-ban, 2013-ban 17,2 %-ban, 2014-ben 16,5 %-ban részesültek az összes hátralékon
belül. Ezek más szervek által kiszabott, kimutatott tartozások, melyek behajtása
nagytömegű, aprólékos munkát igényel. A behajtott összegek egy része
önkormányzatunkat illeti meg, jelentős hányadát azonban továbbutaljuk a kimutató
hatóságnak.
III. Behajtás érdekében tett intézkedések:
III.1 Önkormányzati egyéb követelések:
Hitelek:
A háromhavi hátralékkal rendelkező adósok felszólításra kerülnek, amennyiben
tartozásukat nem rendezik Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága dönt a hitelszerződés
felmondásáról, így a hitel teljes összege esedékessé válik és kibocsátható a fizetési
meghagyás. A jogerős fizetési meghagyás alapján, önálló bírsági végrehajtó útján
próbáljuk meg a tartozás behajtását. További végrehajtási lehetőség a mások által
indított végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás.
Bírósági végrehajtásra adott ügyek alakulása:

Hitel típus

Fizetés
i meghagyás
db
34
17
16
4

Ügyszám
db

Végrehaj
Vh-i
Tartozás
-tás alatt
eljárásba
összege
lévő ügy
bekapcsoeFt
db
lódás, db
2.835
5
312
12
301
5
1.569
7

Tartozás
összege
eFt

Tartozás
összege
eFt

Lakáshitel
2.284
Belvízhitel
1.382
Elemi kár
1
1
161
hitel
A végrehajtási lejárás sajnos elég hosszadalmas és költséges. Az eljárások
eredményeként az elmúlt négy évben lakáshitelnél 160 eFt, belvízhitelnél 1.811 eFt,
elemi kár hitelnél 159 eFt térült meg, került behajtásra.

Közmű érdekeltségi hozzájárulások:
Csatorna érdekeltségi hozzájárulások: A tízezer forint összeg feletti hátralékok adók
módjára behajtatható köztartozásnak minősülnek. Az elmúlt 4 évben 334 fő
tartozását 10.765 eFt összegben adtuk át behajtásra, melyből 5.918 eFt térült meg.
2014. június 30-án a kintlévőség összegéből 112 fő 4.847 eFt összegű tartozásának
adók módjára történő behajtása van folyamatban. A fentiek szerinti, illetve az egyéb
megtett intézkedések eredményeként az elmúlt 4 év alatt a hátralékos ügyfelek
száma 1.549 főről, 1.216 fővel 333 főre, csökkent.
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Út közmű hozzájárulás: A tartozás behajtására bírósági végrehajtási eljárás keretében
van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 17 fő 666 eFt összegű tarozása ellen van
megindítva a végrehajtási lejárás. A végrehajtás eredményeként az elmúlt négy
évben 229 eFt térült meg.

Szociális rendszer keretében kiszabott visszafizetések:
A tartozások végrehajtása a Ket. szabályai szerint történhet. A Közigazgatási Osztály
az egy összegben fizetni nem tudó ügyfelek részére részletfizetést engedélyez, illetve
munkahely keresése után a letiltható jövedelemmel rendelkező ügyfelek
munkáltatójánál letiltást érvényesít.
IV.Adó kintlévőségek:
A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, a hatósági átutalási megbízást
(inkasszó), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen,
mivel ezek a leggyorsabban eredményt hozó eljárási cselekmények. A
munkahelykeresés, a bankszámlák lekérdezése folyamatos, évente többször keressük
meg ennek érdekében a MEP-et és pénzintézeteket. Az egy éves gépjárműadótartozást meghaladó hátralékkal rendelkezőknél élhetünk a gépjármű forgalomból
történő kivonatásával.

Végrehajtási
cselekmény
Kiadott letiltások
- száma, db
- összege, eFt
Kiadott hatósági
átutalás
- száma, db
- érintett összeg, eFt
Gépjármű forgalomból
kiv.
- száma, db
- összege, eFt
NAV-nak behajtásra
átadott
- száma, db
- összege, eFt

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.06.30.

499
19.280

449
34.657

449
35.166

235
13.853

129
8.172

3.983
333.442

6.934
555.794

6.553
528.877

4.718
391.545

2.290
167.926

21
320

50
1.008

37
628

42
470

-

1
15.950

2
10.550

-

-

-
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A kintlévőségek csökkentése érdekében, méltányossági eljárás keretében
részletfizetést, fizetési halasztást, esetlegesen tartozás törlését biztosítottuk
adósainknak az alábbi összegekre:
eFt
Méltányosság fajtája
Részletfizetés
Fizetési halasztás
Törlés – tőke
pótlék

2010.
8.389
26.662
62
1.341

2011.
3.565
3.362
0
209
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2012.
7.184
763
0
217

2013.
2014.06.30.
5.230
5.230
3.917
3.917
0
0
348
348

III.

ÖNKORMÁNYZATI

BERUHÁZÁSOK,

FEJLESZTÉSEK

ISMERTETÉSE
III.1. Benyújtott pályázatok tárgya, száma, pályázatok összegszerűsége
A fejezet Gyomaendrőd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatokat, valamint
elnyert forrásokat mutatja be. A tájékoztató első felében az egyes évekre lebontott
összefoglaló, a második felében pedig a négy évre összesített adatok és
következtetések találhatók.
2010. II. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. július 1. - 2010. december 31. közötti
időszakban új pályázatot nem nyújtott be. Az önkormányzati választásokra tekintettel
az év II. felében hazai pályázati kiírás megjelenésére már nem került sor, az uniós
finanszírozási periódus tekintetében is a projektek megvalósításának időszaka volt az
érintett időszak. Ez idő alatt korábbi nyertes pályázataink megvalósítására került sor:
Ssz.
Pályázati cél
1. Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának
komplex akadálymentesítése
2. Városi örökség megőrzése és
korszerűsítése
Gyomaendrődön
3. Településőrök foglalkoztatása
4.

5.

6.

Térségi összefogás a
közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a
Szarvasi Kistérségben
(Szarvas város gesztorságával)
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön a
közintézmények
biztonságosabb
megközelíthetősége
érdekében
A Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

Támogató szervezet
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Dél-Alföldi operatív Program

Támogatás Ft

11.841.300.Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Dél-Alföldi Operatív Program
50.000.000.Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Dél-Alföldi Operatív Program

4.800.560.-

24.313.903.Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Dél-Alföldi Operatív Program

142.252.322.Önkormányzati Minisztérium

11.350.000.39

7.
8.

Belvíz VII. ÖM rendelet
Érdekeltségnövelő támogatás
A KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény
technikai, műszaki
eszközállományának
gyarapítása

Önkormányzati Minisztérium
Oktatási és Kulturális
Minisztérium

82.459.000.-

Mindösszesen:

249.000.327.266.085.-

2011. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti
időszakban összesen 5 db pályázatot nyújtott be, melyből 2 pályázat támogatásban
részesült, 2 elbírálása még nem zajlott le az adott évben, 1 pályázat pedig nem
részesült támogatásban.
Az önkormányzat 2011. évben beadott pályázatai
Pályázat megnevezése

Támogatás forrása

Nyert támogatás/
Státusz

Gyomaendrőd belvízrendezés
VIII. ütem
(Kondoros város
gesztorságával)

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség –
Dél-Alföldi Operatív Program

91 042 271 Ft
támogatásban
részesült

Start Közmunkaprogram 2011

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – Társadalmi
Megújulás Operatív Program

28 958 017 Ft
támogatásban
részesült

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség –
Dél-Alföldi Operatív Program

a projekt jelenleg
tartaléklistán
szerepel

EACEA

nem nyert

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – Környezet és
Energia Operatív Program

2012. évben nettó
700 270 465 Ft
támogatásban
részesült

Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő belterületi
utak fejlesztése
Town twinning – testvérvárosi
találkozó szervezése
Gyomaendrőd szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése
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2012. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évben összesen 13 db pályázatot
nyújtott be a különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez,
melyek közül 5 projekt valósulhatott/ valósulhat meg.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások:
Pályázat megnevezése
„Lélekkel a Körösök mentén” –
Turisztikai fejlesztések
Gyomaendrődön a vallás és a
Körös ökológiája tükrében
Raiffeisen Mindenki Ebédel
2012.
Raiffeisen Mindenki Ebédel
2012-2013.
Egészséges életmódra való
nevelés és stresszkezelés a
Térségi Szociális Gondozási
Központban
/A pályázatot a Gondozási
Központ készítette el és
valósította meg/
Alapszolgáltatásokat nyújtó
gondozási egység
infrastruktúrájának javítása,
szállító szolgáltatások
biztonságának fejlesztése
Start Közmunka Program

Támogató szervezet
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség –
Dél-Alföldi Operatív
Program
Gyermekétkeztetési
Alapítvány
Gyermekétkeztetési
Alapítvány

Támogatás (Ft)
2014-ben részesült
459 191 080 Ft
támogatásban
20 gyermek 6 havi
hétvégi étkeztetése
20 gyermek 6 havi
hétvégi étkeztetése

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség –
Társadalmi Megújulás
Operatív Program

10 000 000 Ft

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – Dél-Alföldi
Operatív Program

48 929 650 Ft

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – Társadalmi
Megújulás Operatív
Program

251 569 992 Ft

További 2012-ben benyújtott pályázatok, melyek tartaléklistára kerültek.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi
Óvoda
intézményeinek
fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori nevelés feltételeinek biztosításához
(TÁMOP)
- Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált
életkörülményeinek megteremtése (TIOP)
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2013. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évben összesen 14 pályázatot nyújtott be
a különböző szervezetekhez. A 14 pályázatból 5 részesült támogatásban, 9 projekt
nem nyert.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2013. évben
Pályázat megnevezése
Támogató szervezet
Varga Lajos Sportcsarnok
Belügyminisztérium
fejlesztése
Önkormányzati struktúrafejlesztés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gyomaendrőd Város
– Államreform Operatív
Önkormányzatánál
Program
„Itthon vagy – Magyarország
Magyar Televízió Zrt. – Rákay
szeretlek”
Philip
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény kiállításainak
Emberi Erőforrások
megújítása és múzeumpedagógiai
Minisztériuma
programjainak fejlesztése
Nemzeti Kulturális Alap –
Határ Győző mellszobrának
Vizuális Művészetek
elkészíttetése
Kollégiuma
Nemzeti fejlesztési Ügynökség
Start Közmunka Program 2013
–
Társadalmi
Megújulás
Operatív Program

Támogatás (Ft)
14 000 000 Ft
21 748 000 Ft
650 000 Ft

2 000 000 Ft

2 500 000 Ft

334 162 150 Ft

Az Önkormányzat 4 pályázatot készített elő és nyújtott be a KEOP-4.10.0/A/12
kódszámú pályázati felhívás alapján, továbbá egy pályázat került előkészítésre a
KEOP-5.5.0/A/12 kiírás alapján. Ezek értékelése megtörtént, támogatást sajnos nem
ítéltek meg részünkre. A „Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön” c. projekt esetében, mely a városháza és a közművelődési
intézmény energetikai korszerűsítését biztosíthatta volna, kifogás benyújtására került
sor. Ennek elbírálására egyelőre várnunk kell.
2014. I. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. I. félévében összesen 9 pályázatot
nyújtott be a különböző megyei, regionális és országos szervezetekhez. A benyújtott
pályázatok közül 2 elbírálása folyamatban van, 3 idei pályázat támogatásban
részesült.
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A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2014. I. félévben
Pályázat megnevezése
Iskolai közétkeztetés színvonalának
fejlesztése
Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás
Könyvtári érdekeltségnövelő
támogatás

Támogató szervezet

Támogatás (Ft)

Belügyminisztérium

25 920 000 Ft

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

353 000 Ft
648 000 Ft

A Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Gyomaendrőd Város területén, valamint a
Helyi közösségi közlekedés támogatása c. pályázataink elbírálása jelenleg is
folyamatban van.
2010. II. félév – 2014. I. félév beadott pályázatainak összesített adatai

Az elnyert támogatások célterület
szerinti megoszlása
1%

0%

humán infr. fejlesztés
oktatás, közművelődés

15%
7%

infrastr. fejl.

35%

turisztika
foglalkoztatás

24%
18%

közlekedési infr.
belvízrendezés

Az Európai Unió költségvetéséhez kapcsolódóan a finanszírozás ciklusok is 7 éves
időtartamúak (2007-2013), melyeket további 2, illetve 3 éves periódusokra bontanak.
Általánosságban elmondható, hogy a kétéves perióduson belül az első év a pályázati
év, míg a második a nyertes projektek megvalósításának éve. Így 2010. a
támogatásban részesített projektek megvalósításának időszaka volt. A 2010. II.
félévében meghirdetett pályázati kiírások az önkormányzati intézményeket érintették,
hiszen a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében többnyire pedagógiai
programok megvalósítására, képzések megtartására lehetett támogatást igényelni. Ez
az oka annak, hogy a 2010. II. félévében már nem került benyújtásra egy pályázat
sem, ebben az időszakban a korábban elnyert támogatások megvalósítása folyt.
A következő Uniós finanszírozási ciklus 2011-2013. időszak volt, mely az Új Széchenyi
Terv megjelenésének és megvalósításának időszaka (Gyógyító Magyarország –
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Egészségipari Program; Zöldgazdaság Fejlesztési Program; Vállalkozásfejlesztési
Program;
Tudomány-Innováció
Program;
Foglalkoztatási
Program;
Közlekedésfejlesztési Program).
Párhuzamosan az uniós kiírások megjelenésével, a hazai pályázati lehetőségek száma
beszűkült. (Belterületi útfelújítási és kerékpárút-hálózat fejlesztési hazai pályázatok
nem kerültek kiírásra.)
A hazai közfoglalkoztatási rendszer átalakításával a közmunkapályázatok is lezárultak,
így foglalkoztatási projektjeink száma is lecsökkent. Jelenleg a közfoglalkoztatás a
Belügyminisztérium Start közmunkaprogram keretein belül valósul meg.
A következő években (2011-2013) többnyire oktatási és kulturális projektekhez
nyertünk támogatást hazai forrásból, olyan célokra, melyekre uniós támogatási
lehetőség nem kínálkozott, vagy méretüket és költségigényüket tekintve
alulmaradtak az Unió által támogatott, nagyobb volumenű programoknak.
Uniós forrásból támogatást nagyberuházásokhoz nyertünk (szennyvíz beruházás,
turisztikai attrakció, infrastruktúra fejlesztés a Gondozási Központban, illetve
szervezetfejlesztés a Közös Hivatalban). Ezen projektek megvalósítása – a Gondozási
Központ kivételével – folyamatban van. Ennek részben az is az oka, hogy a benyújtás
és a támogatói döntés között rendkívül hosszú idő telt el, tartalékforrásból nyertünk
támogatást.
2014. évtől új finanszírozási időszak kezdődött az Uniós projektek tekintetében.
Jelenleg kerültek elfogadásra a Széchenyi 2020 program keretében az új Operatív
Programok, az ezekhez kapcsolódó pályázati kiírások megjelenésére azonban az idei
év végéig nem számíthatunk.
Összegzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. II. félév és 2014. I. félév közötti
időszakban mindösszesen 41 pályázatot nyújtott be a különböző megyei, regionális
és országos szervezetekhez az egyes hazai, illetve uniós finanszírozású pályázati
kiírásokra. A vizsgált időszakban 16 pályázat részesült támogatásban mindösszesen
2 319 208 710 Ft támogatásban, 3 pályázat tartaléklistán szerepel, illetve kettő
elbírálása folyamatban van. Az elnyert támogatás időbeli megoszlását az alábbi
diagram mutatja.
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2010. II. félév és 2014. I. félév közötti időszakban elnyert
támogatások időbeli megoszlása (Ft)

327 266 085
486 112 080

120 000 288

2010. II. félév
2011.
2012.

375 060 150

2013.
1 010 770 107

2014. I. félév

III.2. Beruházások ismertetése: összeg, saját erő, befejezés időpontja
A fejezet Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a ciklus alatt megvalósított
beruházásokat mutatja be. Az egyes beruházásoknál feltüntettük a beruházás rövid
ismertetését, összértékét, a saját erő mértékét, valamint a befejezés időpontját. Az
egyes beruházásokat megvalósulása szerinti időrendben soroljuk fel.
1. Gyomaendrőd Város polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése
Ismertető: A projekt során egyrészt fizikai akadálymentesítésre került sor, melynek
során akadálymentes felvonó elhelyezése, küszöbök, nyílászárók, burkolatok cseréje
történt. Emellett, az infokommunikációs akadálymentesítés keretében indukciós
hurkok beszerzésére, tájékoztató (Braille-írásos) táblák kihelyezésére került sor.
Összköltség:
13 157 000 Ft
Saját erő:
1 315 700 Ft
Befejezés időpontja: 2010. augusztus 16.
2. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapinfrastruktúrájának fejlesztése
Ismertető: A beruházás tárgyát képezi az alsó tagozatos iskolaépület nyílászáróinak
cseréje, a homlokzat és a zárófödém utólagos hőszigetelése, valamint a felső
tagozatos iskolaépületben lévő 2 db leány és 2 db fiú vizesblokk komplett felújítása.
Összköltség:
17 056 964 Ft
Saját erő:
5 706 964 Ft
Befejezés időpontja: 2010. augusztus 31.
3. Városi örökség megőrzése korszerűsítése Gyomaendrődön
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Ismertető: A jelenlegi Járási Hivatal belső homlokzatának, valamint a Gimnázium
könyvtár épületének homlokzat felújítására, nyílászárók cseréjére, a Járási Hivatal
tetőfelújítására, a Szabadság tér és a Hantoskerti –holtág parti sétány
rekonstrukciójára került sor a projekt keretein belül.
Összköltség:
56 162 826 Ft
Saját erő:
8 429 595 Ft
Befejezés időpontja: 2011. március 31.
4. Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi
Kistérségben (Szarvas Város gesztorságával)
Ismertető: Szarvas Város Önkormányzatának gesztorságával megvalósuló projekt
keretében Gyomaendrődön, Hunyán és Szarvason buszmegállók/ buszfordulók
építése, illetve felújítása valósult meg (városunkban 7 új buszmegálló építése, 6
meglévő felújítása)
Összköltség:
29 194 843 Ft
Saját erő:
8 429 595 Ft
Befejezés időpontja: 2011. szeptember 30.
5. Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében
Ismertető: A projekt keretei között nyílt lehetőség a meglévő kerékpárutak
folytatásaként 2,5 km új kerékpárút szakasz megépítésére a Fő úton, illetve a Bajcsy
Zs. utcán.
Összköltség:
158 058 136 Ft
Saját erő:
15 805 814 Ft
Befejezés időpontja: 2011. június 30.
6. Belvíz VII. (ÖM rendelet)
Ismertető: A megvalósítandó beruházás az alábbi projektelemeket foglalta magában:
Besenyszegi település részen belvízrendezés, vasúti pálya melletti záportározók
rendbetétele, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a Németzugi soron
drénszivárgó készítése, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű
csatorna egy szakaszán (Apponyi és Szabadság utca között) mederburkolat építése.
Összköltség:
91 621 013 Ft
Saját erő:
9 162 101 Ft
Befejezés időpontja: 2011. szeptember 26.
7. Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben (Szarvas Város
gesztorságával)
Ismertető: A munkálatok során megtörtént a Regionális Hulladéklerakó Telepen a
hulladéktest rendezése, prizmázása, a környező ingatlanokra lerakott illegális
hulladéklerakók felszámolása, a hulladéktest szigetelése, takarása és gyepesítése.
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Elkészült a depónia övcsatornája és a kerítés is. (a feltüntettek összegek
Gyomaendrőd településre vonatkoznak)
Összköltség:
84 240 217 Ft
Saját erő:
0 Ft
Befejezés időpontja: 2013. január 31.
8. Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása, szállító
szolgáltatások biztonságának fejlesztése
Ismertető: A fejlesztés nyomán egy régi polgári ház épülete gondozási egységgé lett
alakítva. A fejlesztés által a későbbiekben a nappali ellátás, a szociális étkeztetés és a
Támogató Szolgálat működtetése korszerűbb, szükségleteknek megfelelő épületben
és megfelelő járművel valósítható meg
Összköltség:
51 504 895 Ft
Saját erő:
2 575 245 Ft
Befejezés időpontja: 2013. augusztus 9.
9. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Belvíz VIII. ütem
(Kondoros Város gesztorságával)
Ismertető: A meglévő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére került sor, elsősorban
a korábbi fejlesztések során megvalósult belterületi csapadékvíz elvezető
rendszerekhez csatlakozva (1., 2., 4., 7. jelű öblözetek fejlesztése)
Beruházási helyszínek:
Bánomkerti u., Gárdonyi u., Nagy Sándor u., Katona J. u., Ötvös u., Zrínyi Miklós u.,
Szabadság u., Fő út, Polányi M., Orgona u., Fazekasi út, Szélmalom u., Akác u., Kisfok
u.
Összköltség:
101 158 079 Ft
Saját erő:
10 115 808 Ft
Befejezés időpontja: 2014. március 26.
10. Belvízrendezés az élhetőbb településekért – Belvíz III. ütem (Kondoros Város
gesztorságával)
Ismertető: A Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó
kapacitásának helyreállítása iszapkotrással.
Összköltség:
251 862 064 Ft
Saját erő:
37 779 310 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
11. Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben (Szarvas Város gesztorságával)
Ismertető: Konténeres hulladékgyűjtő szigetek kiépítése, konténerek beszerzése,
aprító, forgató, komposztáló gépek, valamint homlokrakodó beszerzése (a
feltüntettek összegek Gyomaendrőd településre vonatkoznak) tartozik a projektbe. A
projekthez
szervesen
kapcsolódó,
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
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rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázat
jelenleg tartaléklistára került.
Összköltség:
113 529 282 Ft
Saját erő:
24 351 624 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
12. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Ismertető: A program célja a projektben részt vevő 66 önkormányzat területén élő
lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. A beruházás folyamán a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszer vízbázis oldala, a Közép-békési Regionális Vízellátó
Rendszer és az Orosházi Kistérségi Vízellátó Rendszer termelő telepeinek
rekonstrukciója és bővítése, valamint új víztermelő telepek (Kunágota, Kaszaper)
létesítése valósul meg. Az ivóvíz arzén- és nitrátmentesítésére korszerű víztisztító
rendszert létesítenek. Épül továbbá egy hétkilométeres összekötő-vezeték
Medgyesegyháza és Bánkút között. A társulás a beruházási költségek 20 százalékát a
meglévő vezetékrendszer korszerűsítésére fordítja.
Összköltség:
1 438 681 034 Ft
Saját erő:
158 716 011 Ft (BM EU Önerő Alapból finanszírozva)
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
13. Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
Ismertető: A meglévő szennyvíz tisztító telep korszerűsítésére és a csatornahálózat 48
ponton történő rekonstrukciójára került sor a beruházás keretében. A saját erő
csökkentése érdekében EU önerő alapból nyert pénzt az önkormányzat, valamint
50%-os BM önerő alap támogatást. Emellett benyújtásra került a költség-haszon
elemzés (CBA), mely alapján a támogatási arány növelését rendelheti el a Támogató.
Összköltség:
859 171 000 Ft
Saját erő:
142 439 427 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
14. „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és
a Körös ökológiája tükrében
Ismertető: A projekt 3 fő témát ölel fel: vallási turizmus (Szent László híd, valamint a
hozzá kapcsolódó Szent László Szabadidő és Kulturális Park, Szent Antal zarándok
szálláshely), történelmi és kulturális örökség (Szent Antal kenyérsütő háza), valamint
ökoturizmus (Bárka Látogató Központ, Körös Látogató Központ, tanösvény és kilátó)
Összköltség:
459 191 080 Ft
Saját erő:
0 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
15. Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése
Ismertető: A fejlesztés során a több helyen sérült álmennyezet felújítására, homlokzati
hőszigetelésre kerül sor.
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Összköltség:
17 500 000 Ft
Saját erő:
3 500 000 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
16. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése
Ismertető: A projektben az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális
Gondozási Központ központi konyhájának és kettő telephelyének fejlesztésére
igényeltünk támogatást.
Összköltség:
32 400 000 Ft
Saját erő:
6 480 000 Ft
Befejezés időpontja: a projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.
A jelenleg folyamatban lévő projektek közül a Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, a Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése, valamint az Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése c. projektek várhatóan 2014. év végéig
lezárulnak.
III.3. Fejlesztések,
karbantartás)

felújítások,

karbantartások

(500

eFt-ot

meghaladó

A 2010. II. félév és 2014. I. félév közötti időszakban megvalósított fejlesztéseket,
elvégzett felújításokat és karbantartásokat a pénzügyi beszámoló 1.5 Karbantartásra,
felújításra fordított kiadások, évente és ciklus összesen tárgyanként megjelölve c.
fejezete tárgyalja.
III.4. Közbeszerzés
Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Insula Bau Kft.

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek /
Szent Antal
zarándokház

2 650
000,00
Ft

Insula Bau Kft.

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –

380
000,00
Ft

2014. év
16721/20
14

Tervezési
szerződés a
DAOP-2.1.1/J12-2012-0007
számú
„Lélekkel a
Körösök
mentén” –
Turisztikai
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

fejlesztések a
vallás és a
Körös
ökológiája
tükrében
megnevezésű
projekt
megvalósításá
hoz szükséges,
a Szent Antal
zarándokház
és útmenti
feszületek,
Szent Antal
kenyérsütőház,
Körös Látogató
Központ
felújítására,
kialakítására
vonatkozó
kiviteli tervek,
valamint az
Erzsébet ligeti
tanösvény és
környéke, fa
szerkezetű
kilátó, Bárka
Látogatóközpo
nt építésére
vonatkozó
kiviteli tervek
elkészítésére. A
közbeszerzés
rövid
elnevezése:
Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

kiviteli tervek /
Szent Antal
kenyérsütő ház
Insula Bau Kft.

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek /
Körös Látogató
Központ

2 650
000,00
Ft

Insula Bau Kft.

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek /
Erzsébet ligeti
tanösvény és
környéke

1 850
000,00
Ft

Insula Bau Kft.

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek /
Bárka
Látogatóközpon
t

3 450
000,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Swietelsky
Magyarország
Kft.

1. rész: 2014. évi
útépítési
beruházás
Gyomaendrődö
n

13 110
070,00
Ft

Swietelsky
Magyarország
Kft.

2. rész: 2014. évi
útfelújítási
beruházás és
útkarbantartás
Gyomaendrődö
n

32 143
545,00
Ft

Swietelsky
Magyarország
Kft.

3. rész: 2014. évi
járda felújítási
beruházás
Gyomaendrődö
n

4 714
819,00
Ft

kiviteli tervek
15485/20
14

2014. évi
útépítési,
útfelújítási
beruházás
valamint
Útkarbantartás
Gyomaendrőd
ön tárgyú
eljárás
eredménye

14466/20
14

Orvosi ügyelet
ellátása
Gyomaendrőd
ön

BékésMedical
Egészségügyi
Szolgáltató
Kft.

Szolgáltatási
szerződés
orvosi ügyelet
ellátására

2 275
739,00
Ft

13873/20
14

Tervezési
szerződés a
DAOP-2.1.1/J12-2012-0007
számú
„Lélekkel a
Körösök
mentén” –
Turisztikai
fejlesztések a
vallás és a
Körös
ökológiája
tükrében

HATERV Bt

Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek /
Szent László Híd
és környéke

984
252,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

megnevezésű
projekt
megvalósításá
hoz szükséges,
a Szent Antal
zarándokház
és útmenti
feszületek,
Szent Antal
kenyérsütőház,
Körös Látogató
Központ
felújítására,
kialakítására
vonatkozó
kiviteli tervek,
valamint a
Szent László
Híd és
környéke,
Erzsébet ligeti
tanösvény és
környéke, fa
szerkezetű
kilátó, Bárka
Látogatóközpo
nt építésére
vonatkozó
kiviteli tervek
elkészítésére. A
közbeszerzés
rövid
elnevezése:
Gyomaendrőd
turisztikai
fejlesztések –
kiviteli tervek
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Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

12809/20
14

„Belvízrendezé
s az élhetőbb
településekért
komplex
belvízrendezési
program
megvalósítása
a belterületen
és a csatlakozó
társulati
csatornán I.
ütem” című
projekten belül
kivitelezési
kiegészítő
építési
beruházás
elvégzése
Gyomaendrőd
városában”

Geotechnika'
84 Víz- és
Csatornaépítő
Kft.

DAOP-5.2.1./D2008-0002
azonosító
számú
„Belvízrendezés
az élhetőbb
településekért
komplex
belvízrendezési
program
megvalósítása a
belterületen és
a csatlakozó
társulati
csatornán I.
ütem” című
projekten belül
kivitelezési
kiegészítő
építési
beruházás
elvégzése
Gyomaendrőd
városában
vállalkozási
szerződés
keretében.

39 365
350,00
Ft

10825/20
14

"Földgázbeszer
zés 20142015" tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredménye

GDF SUEZ
Energia
Holding
Hungary Zrt.

Teljes ellátásról
szóló Földgáz
kereskedelmi
egyedi
szerződés 20142015. gázévre
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
és Intézményei

25 599
301,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

részére
10820/20
14

"Iskolai
közétkeztetés
fejlesztése"
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredménye

Gyomaszolg
Ipari Park Kft.

Vállalkozási
szerződés
keretében a
4/2014. (I. 31.)
BM rendelet
alapján az
Iskolai
közétkeztetés
színvonalának
fejlesztésével
kapcsolatos 1db
tálalókonyha és
étkező (5500
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 3.,
hrsz.: 6/2.)
felújítása.

23 294
125,00
Ft

8724/201
4

A 8/2013.
(III.29.) BM
rendelet
alapján a
Gyomaendrődi
Varga Lajos
Sportcsarnok
infrastrukturáli
s fejlesztése
valamint
pótmunkáinak
elvégzése

Gyomaszolg
Ipari Park Kft.

Vállalkozási
szerződés a
8/2013. (III. 29.)
BM rendelet
alapján a
Gyomaendrődi
Varga Lajos
sportcsarnok
infrastruktúráján
ak fejlesztésére
valamint
pótmunkáinak
elvégzésére

20 387
138,00
Ft

2013 év
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

2450/201
4

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
és Intézményei
részére
villamosenergia
beszerzése,
valamint
Gyomaendrőd
Város
közigazgatási
területén a
közvilágítás
villamos
energia
igényének
biztosítása
tárgyú eljárás
eredménye

MVM Partner
Zrt.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
és Intézményei
részére
villamosenergia
biztosítása

7 494
836,00
Ft

MVM Partner
Zrt.

Gyomaendrőd
Város
közigazgatási
területén a
közvilágítás
villamos energia
igényének
biztosítása

5 715
840,00
Ft

Táj.elj.eredm.CBA
újraszámolás

PI AQUA Kft.

Vállalkozási
szerződés az
ALFÖLDVÍZ Zrt.
által
üzemeltetett
Gyomaendrőd
Város
tulajdonában
lévő víziközművagyon több
szempontú,
integrált
vagyonértékelés
i módszertanra
épülő,
strukturált
közművagyon

23 500
000,00
Ft

1869/201
4
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

adatbázisának
felállítására,
valamint
felújítási és
pótlási terv
elkészítésére
21641/20
13

Önkormányzati
struktúrafejlesz
tés
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
ánál” című
ÁROP-1.A.52013-20130065.
azonosító
számú projekt
megvalósítása
során
szervezetfejles
ztési
szolgáltatások
nyújtásával
kapcsolatos
122/A. §
szerinti
közbeszerzési
eljárás

VANIN
Vezetési
Tanácsadó
Kft. –
Responsum
Kft.

Önkormányzati
struktúrafejleszt
és
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatá
nál” című
ÁROP-1.A.52013-20130065. azonosító
számú projekt
megvalósítása
során
szervezetfejleszt
ési
szolgáltatások
nyújtása

20 038
000,00
Ft

21030/20
13

Gyomaendrőd
szennyvíztisztít
ó telepének
korszerűsítése
KEOP-1.2.0/09-112011-0055 A
beruházáshoz

Terra
Hungária
Építőgép Kft.

Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése
KEOP-1-.2.0/0911-2011-0055 A
beruházáshoz
kapcsolódó

18 400
000,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

kapcsolódó
homlokrakodó
gép
beszerzése”
14821/20
13

„Gyomaendrőd
szennyvíztisztít
ó telepének
korszerűsítése”
című, KEOP1.2.0/09-112011-0055
azonosító
számú pályázat

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

homlokrakodóg
ép beszerzése”
szállítói
szerződés
keretében
PPSZ
Gyomaendrő
d Konzorcium

„Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése„
című, KEOP1.2.0/09-112011-0055
azonosító
számú pályázat
1. rész:
Szennyvíztisztít
ó korszerűsítése
vállalkozási
szerződés
keretében a
FIDIC Sárga
Könyv feltételei
szerint

679
782
000,00
Ft

A-Híd Zrt.

„Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése„
című, KEOP1.2.0/09-112011-0055
azonosító
számú pályázat
2. rész:
Hálózatrekonstr
ukció
vállalkozási
szerződés

37 699
893,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

keretében a
FIDIC Piros
Könyv feltételei
szerint
12613/20
13

Földgázbeszer
zés 2013-2014
Gyomaendrőd
- eljárás
eredménye

TIGÁZ
Tiszántúli
Gázszolgáltat
ó Zrt.

Földgázbeszerz
és 2013-2014es gázévre a
Gyomaendrődi
Önkormányzat
és Intézményei
részére

28 510
935,00
Ft

4577/201
3

„Gyomaendrőd
város
vízvédelmi
fejlesztése"
Helyi-, és
térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése
DAOP5.2.1./A-112011-0010
pályázat
keretében. A
megkötendő
szerződés:
vállalkozási
szerződés.

„T-GYSZ”
Közös
Vállalkozás

„Gyomaendrőd
város vízvédelmi
fejlesztése"
Helyi-, és
térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése
DAOP-5.2.1./A11-2011-0010
pályázat
keretében. A
megkötendő
szerződés:
vállalkozási
szerződés.

73 305
664,00
Ft

2739/201
3

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
ának
tulajdonában
álló
épületekben a

Tiszta
Energiák a
Földért és az
Emberért Kft.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatá
nak
tulajdonában
álló
épületekben a

35 642
831,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

KEOP-20124.10-0/A
számú európai
uniós projekt
megvalósítása

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

KEOP-20124.10-0/A számú
európai uniós
projekt
megvalósítása /
1. részajánlat:
Szociális
feladatot ellátó
épületek
energiaigényén
ek kielégítése
napelemes
rendszer
kiépítésével

/feltételes
eljárás/

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
ának
tulajdonában
álló
épületekben a
KEOP-20124.10-0/A
számú európai
uniós projekt
megvalósítása

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Tiszta
Energiák a
Földért és az
Emberért Kft.
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatá
nak
tulajdonában
álló
épületekben a
KEOP-20124.10-0/A számú
európai uniós
projekt
megvalósítása /
2. részajánlat:
Közfeladatot
ellátó
önkormányzati
tulajdonú
épületek
energiaellátásán
ak fejlesztése
napelemes
rendszer
kiépítésével

38 955
000,00
Ft

Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Tiszta
Energiák a
Földért és az
Emberért Kft.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatá
nak
tulajdonában
álló
épületekben a
KEOP-20124.10-0/A számú
európai uniós
projekt
megvalósítása /
3. részajánlat:
Villamosenergia
-igény
kielégítése
napelemes
rendszer
kiépítésével a
gyomaendrődi
nevelésioktatási
intézményekben

32 726
175,00
Ft

Tiszta
Energiák a
Földért és az
Emberért Kft.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatá
nak
tulajdonában
álló
épületekben a
KEOP-20124.10-0/A számú
európai uniós
projekt
megvalósítása /
Gyomaendrődi
alap- és

35 838
600,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

középfokú
oktatási
intézmények
villamosenergia
-igényének
kielégítése
megújuló
energiaforrások
kal
2012 év
20020/20
12

Gyomaendrőd
Magtárlaposi
u. 1-3. hrsz:
3542/14 5 db
társasházi
lakás és 2 db
garázs
befejezési
munkálatainak
elvégzése

Gyomaszolg
Ipari Park Kft

Vállalkozási
szerződés
Gyomaendrőd
Magtárlaposi u.
1-3. hrsz:
3542/14 5 db
társasházi lakás
és 2 db garázs
befejezési
munkálatainak
elvégzésére

17 302
961,00
Ft

19312/20
12

Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 15. hrsz: 278/2
alapszolgáltatá
st nyújtó
gondozási
egység
felújítási
munkálatainak
elvégzésetáj.elj.eredm.

Gyomaszolg
Ipari Park Kft

Vállalkozási
szerződés,
építési
beruházás
megvalósítására

28 858
353,00
Ft

19687/20
12

DAOP-5.2.1/D2008-0002
Komplex
belvízrendezési

Geotechnika'
84 Víz- és
Csatornaépítő
Kft.

Komplex
belvízrendezési
program Gyomaendrőd

171
422
055,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

program Gyomaendrőd
- Tározó
rekonstrukció
12887/20
12

Start
közmunkaprog
ram
megvalósításá
hoz szükséges
munkagépek
beszerzésére
irányuló eljárás
eredménye

Tempel Kft.

Szállítási
szerződés Start
közmunkaprogr
am
megvalósításáh
oz szükséges
munkagépek
beszerzésére

18 662
185,00
Ft

12911/20
12

Gyomaendrőd
szennyvíztisztít
ó telepének
korszerűsítésetervezéstáj.elj.eredm.

BDL
Környezetvéd
elmi, Tervező,
Szolgáltató és
Tanácsadó
Kft.

Vállalkozási
szerződés,
építési
beruházás
tervezésének
megvalósítására
.

7 850
000,00
Ft

12338/20
12

„Gyomaendrőd
szennyvíztisztít
ó telepének
korszerűsítése"
-Mérnök.táj.elj.eredm.

All-Investor
Kft.

Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése”
című KEOP-1.2.0/09-112011-0055 jelű
projekttel
kapcsolatos
FIDIC mérnök
felügyeleti és
műszaki ellenőri
feladatok
ellátása. A
szennyvíztisztító
telep
korszerűsítése

23 890
000,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

FIDIC Sárga
könyv szerint
kerül
megvalósításra
12345/20
12

„Gyomaendrőd
szennyvíztisztít
ó telepének
korszerűsítése”
-PIUtáj.elj.eredm.

VTK
Innosystem
Kft.

Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése”
című KEOP1.2.0/09-112011-0055 jelű
projekttel
kapcsolatos
projektmenedzs
eri feladatok
ellátása.

23 600
000,00
Ft

2011 év
22372/20
11

TIOP-1.1.107/1-20080228
Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
GyomaendrődCsárdaszállásHunya
Intézményi
Társulás
fenntartásában
működő
oktatási
intézményekbe
n

Gubucz
Zoltán egyéni
vállalkozó
Mágus-Comp
Számítástech
nikai
Szaküzlet és
Szerviz

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
GyomaendrődCsárdaszállásHunya
Intézményi
Társulás
fenntartásában
működő
oktatási
intézményekben
- Szállítási
szerződés

11 770
000,00
Ft

22375/20
11

TIOP-1.1.107/1-20080214

PC Trade
Számítástech

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a

22 443
360,00
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
a által
fenntartott
iskolákban

nikai KFT.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
által fenntartott
iskolákban Szállítási
szerződés

Ft

20413/20
11

Belterületi utak
építése

Swietelsky
Magyarország
Kft.

Belterületi utak
építése
Gyomaendrődö
n

14 938
344,00
Ft

3296/201
1

Képzés és
szaktanácsadás
a
gyomaendrődi
oktatási
intézményekbe
n.

JásznagykunSzolnok
Megyei
Pedagógiai
Intézet

Kompetencia
alapú oktatás
bevezetése
felmenő
rendszerben a
gyomaendrődi
oktatási
intézményekben
a TÁMOP3.1.4./08/22008-0129
program
keretében
képzési és
szaktanácsadói
szolgáltatások
beszerzése

20 072
000,00
Ft

2840/201
1

Gyomaendrőd,
Kondorosi út 1.
sz. alatti
épületbővítés
kivitelezési
munkái.

Gyomaszolg
Ipari Park Kft.

Gyomaendrőd,
Kondorosi út 1.
sz. alatti
épületbővítés
kivitelezési
munkái

29 399
995,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Tótkaép Kft.

Gyomaendrőd
belterületi
vízrendezés VII.
ütem. / I.
részteljesítés:
3/1 jelű öblözet
fejlesztés 1.
szakasz, 1. jelű
öblözet A2
részöblözet fejl.
1. szakasz. Nyílt
földmedrű
csatorna
felújítása 2507,5
m, nyílt burkolt
medrű csatorna
583 m,
zártcsatorna
készítése 916 m
és ebből 445 m
NA 160 drén.
Záportározók
rendezése, 201
m rőzsefonatos
partvédelem
készítése.

64 383
832,00
Ft

Tótkaép Kft.

Gyomaendrőd
belterületi
vízrendezés VII.
ütem. /
II.részteljesítés:
2.jelű öblözet
fejlesztés 2
szakasz, 3. jelű
öblözet 2.
szakasz, 8. jelű

5 787
614,00
Ft

2010 év
29651/20
10

Gyomaendrőd
belterületi
vízrendezés
VII. ütem.
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

öblözet 2.
szakasz. Nyílt
burkolat medrű
csatorna
készítése: CS 20-0- csatorna:
173 m
előregyártott
elemekből,
Monolit beton
burkolat
készítése: CS 30-0, GörbekútVidólaposi
csatorna: 411 m.
31913/20
10

Belterületi utak
építése,
felújítása
Gyomaendrőd
ön

COLAS Út Zrt.

Belterületi utak
építése,
felújítása
Gyomaendrődö
n

25 738
816,00
Ft

22105/20
10

Gyomaendrőd,
Városháza
tetőszerkezet
és homlokzat
felújítási
munkái, Kner
Imre
Gimnázium
könyvtár
épület
homlokzat
felújítási
munkái és
Szabadság tér
felújítási
munkái
(zöldfelületek,

SATIS MOBIL
PROJEKT Kft.

1.rész:
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
sz. alatti
Városháza
épület
tetőszerkezetén
ek felújítása,
tetőfedés
cseréje ( pala
tetőbontás,
cserépfedés
készítése).

14 800
000,00
Ft

Tótkaép Kft.

2. rész:
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
sz. alatti

6 413
138,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

sétányok,
köztéri
bútorok)

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

Városháza
épület
homlokzat
felújítás ,
nyílászárók
cseréje – az
udvari
homlokzaton
SATIS MOBIL
PROJEKT Kft.

3. rész: Kner
Imre
Gimnázium és
Szakközépiskola
Gyomaendrőd,
Hősök útja 43.
sz. alatti
könyvtár
épületének
homlokzat
felújítás és
nyílászárók
cseréje,
utólagos
falszigetelés
munkái

650
000,00
Ft

LAURUS DUO
Kft.

4. rész:
Szabadság tér
felújítása –
sétány
kialakítás, járda
készítés,
szökőkút
burkolat
felújítás,
füvesítés, fa
telepítés, köztéri
padok,
szemétgyűjtők

6 490
000,00
Ft
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Közbeszer
zési
iktatószá
m

Rövid tartalom

Nyertes
Ajánlattevő /
Szerződő fél

Szerződéshez
rendelt
elnevezés / rész
megnevezése

Szerző
dés
értéke
(nettó
Ft)

elhelyezése

21016/20
10

Rózsahegyi
Kálmán
Kistérségi
Általános
Iskola
Gyomaendrőd,
Népliget u. 2.
sz. alatti
iskolaépület
felújítási
munkái.

Gyomaszolg
Ipari Park Kft.

Rózsahegyi
Kálmán
Kistérségi
Általános Iskola
Gyomaendrőd,
Népliget u. 2..
sz. alatti
iskolaépület
felújítási
munkái.

13 645
571,00
Ft

10619/20
10

Gyomaendrőd,
Varga Lajos
Sportcsarnok
padlóburkolat
cseréje

ARDEN REAL
Kft.

Gyomaendrőd,
Varga Lajos
Sportcsarnok
padlóburkolat
cseréje.

18 207
135,00
Ft

15425/20
10

Gyomaendrőd,
Szabadság tér
1. sz. alatti
Városháza
épület
akadálymentes
ítési munkái.

HÍDKNAP Kft.

Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
sz. alatti
Városháza
épület
akadálymentesít
ési munkái.

8 670
629,00
Ft

13163/20
10

Gyomaendrőd,
Fő út-Bajcsy
Zs. utca
kerékpárút
építése.

BÜKKI BÁNYA
Kft.

Gyomaendrőd,
Fő út-Bajcsy Zs.
utca kerékpárút
építése

109
904
360,00
Ft

1179/201
0

Eszközbeszerz
és közcélú
foglalkoztatás
fejlesztése
érdekében

ALFA-GÉP
Kereskedelmi
és Szolgáltató
Kft.

Eszközbeszerzés
közcélú
foglalkoztatás
fejlesztése
érdekében

129
900
000,00
Ft
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IV.

HATÓSÁGI FELADATOK

IV.1. Hatáskörök változása (önkormányzati és járási hatáskörök) 2013. január 1.
napjával
Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a jegyzői hatáskörök közül melyek azok,
amelyek 2013. január 1. napjával a járási hivatalok hatáskörébe kerültek át:
Feladat megnevezése
Járási Hivatali hatáskör
Jegyzői hatáskör
Személyi okmányok (szig, lakcímkártya,
vezetői engedély, útlevél)
Gépjármű igazgatás
Személyi és lakcímnyilvántartás
Címnyilvántartás*
Címnyilvántartás*
Lakcímbejelentés*
Lakcímbejelentés*
Egyéni vállalkozói igazolvány
Mozgáskorl. Parkolási igazolványa
Hirdetmények kifüggesztése
Gázszolgáltatás megszüntetése céljából
hatósági közvetítés
Lakáscélú állami támogatással kapcs.
előírt jegyzői feladatok
Birtokvédelem
Kereskedelmi igazgatás
Szálláshely szolg. Tev. engedélyezése
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti
ható.
Feladatok
Temetkezési szolgáltatás engedélyezése
Szabálysértés (2012. 04. 15. előtti ügyek
lezárása)
Talált tárgyak
Termőfölddel kapcsolatos kifüggesztés
Anyakönyvi igazgatás
Hagyatéki ügyintézés
Gyámhivatal
Szociális igazgatás – ápolási díj
Szociális igazgatás – alanyi és normatív
közgyógyellátás
Szociális igazgatás – méltányossági
közgyógyellátás (KT hatáskörbe került
át)
69

Szociális igazgatás – egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság




Szociális igazgatás – lakásfenntartási
támogatás
Szociális igazgatás – aktív korúak
ellátása
Szociális igazgatás –
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Szociális igazgatás – óvodáztatási
támogatás
Szociális igazgatás – átmeneti segélyezés
párhuzamos hatáskör az ügyfelek mind a járási mind az önkormányzati
hivatalnál intézhetik
2013.03.01. napjától visszakerült jegyzői hatáskörbe Telepengedélyezési eljárás

IV.2. Az iktatott ügyiratok száma évenként (grafikon) Hatósági és egyéb ügyek

2010
2011
2012
2013

Főszám
29 183
22 039
21 362
16 930

Alszám
67 560
68 162
62 855
43 764

Összesen
96 743
90 201
84 217
60 694

2010 és 2011 év között nagyarányú csökkenés figyelhető meg. Ennek oka
adminisztrációs terhek csökkentése, az adó osztályon változtattak az ügyiratok
iktatásának módjában: nagy tömegével előforduló eljárási cselekményeket (felszólító
levelek, banki és egyéb megkeresések) nem ügyfelenként iktattak be, hanem
körlevélként.
2012 és 2013 közötti ügyiratforgalom csökkenés mutatja a hatásköri változásokat,
melynek oka elsősorban a hatósági – okmányirodai – és szociális hatáskörök
változása.
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Ügyiratforgalom alakulása az elmúlt négy évben
120000
100000
80000
Főszám
60000

Alszám
Összesen

40000
20000
0
2010

2011

2012

2013

Ügyiratforgalom tekintetében nagyobb változás 2012 és 2013 év között figyelhető
meg, ezért az alábbi táblázatban e két év ügyiratforgalmát hasonlítom össze:

Szervezeti
egységek
Csárdaszáll
ás
Hunya
Adó O.
Hatósági O.
Humánpolit
ikai O.
Gyámhivata
l
Okmányiro
da
Pénzügyi O.
Városüzem
Közmunka
Titkárság
összesen

2012
FőAlszám szám

Össze
s

Szervezeti
egységek

1 627

2 739

4 366

*1
058
6 675

*2
200
11
317
5 776
16
768
3 160

*3 258

Csárdaszállá 634
s
Hunya
472

2 438
6 045
496
1 157
1 158
2 434
406
553
24
047

11
329
3 136
6 740
2 406
2 223
67
794

1613

2247

Változá
s %ban
-48

913

1385

-57

8733

15022

-16

8 198 Közigazgatá 6 359
22 797 si O.

17194 23553

-24

3 640

0

0

0

-100

0

0

0

-100

958
1 562
591
65
16
930

3 163
6 189
4 692
1 267
43
764

4121
7751
5283
1332
60694

-4
-15
+87
-52
-34

17 976 Adó O.

Gyámhivata
l
12 469 Okmányiro
da
4 277 Pénzügyi O.
9 157 Városüzem
2 795 Közmunka
2 757 Titkárság
91
összesen
841
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2013
FőAlszám szám

6 289

Összes

* Hunya Község esetében a 2012. évi ügyiratforgalmi statisztikában szereplő adatok
Örménykút Község adataival összevontan szerepel, az adatokból Hunyára vetítve a
lakosságszám arányosan képeztük a táblázatban szereplő adatokat
Ügyiratforgalaom változása 2012-2013
35 000
30 000
25 000
20 000

2 012

15 000

2013

10 000
5 000
Titkárság

Közmunka

Városüzem

Pénzügyi O.

Okmányiroda

Gyámhivatal

Hatósági és
Humánpolitikai
O=
Közigazgatási

Adó O.

Hunya

Csárdaszállás

0

Az ügyiratforgalom változásának szöveges indokolása:
- Mindkét kistelepülés esetében nagyarányú a csökkenés, mert a telephelyek
iktatásánál csak azok az iktatott iratok szerepelnek, melyek a többi szervezeti
egységhez nem voltak hozzárendelhetők. Pl.: az adóval kapcsolatos hunyai és
csárdaszállási iratok az Adóosztály iktatókönyveiben jelenik meg.
- Az Adóosztályon a végrehajtási cselekmények iktatása változott meg 2012-ről
2013-ra, nem adós személyenként, hanem eljárási cselekményenként kerülnek
iktatásra, így jóval kevesebb iktatott irat jelenik meg az osztály
iktatókönyvében.
- A Közigazgatási Osztály a Hatósági és a Humánpolitikai Osztály
összeolvadásával jött létre. Az ügyiratok számának csökkenését a szociális
hatáskörök változása okozta (ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi
ellátásra való jogosultság), illetve a hatósági osztályon csökkent ügyiratok
száma az okmányirodai iratokon kívül: 1821 db
- A Gyámhivatal és az Okmányiroda feladatai teljes egészében átkerültek járási
hatáskörbe (1 653 ügyirat)
- A Városüzemeltetési Osztály szervezetéből a vagyongazdálkodási ügyek
kerültek át más szervezeti egységbe.
- A Közfoglalkoztatás területén 240 főről 400 főre emelkedett a
közfoglalkoztatottak száma, ez indokolja az ügyiratforgalom emelkedését.
- Titkárság szervezetéből kikerült az oktatásirányítás, illetve a személyügyi
igazgatás.
IV.3. Egy köztisztviselőre jutó ügyiratszám évenként, egy hatósági ügyintézőre
jutó hatósági ügyszámának változása
Az alábbi táblázat és grafikon az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be:
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Ügyiratszám
Köztisztviselői
Egy köztisztviselőre
(főszám)
létszám
jutó ügyiratszám
2010
29183
56
521
2011
22039
55
400
2012
21362
54
395
2013*
16930
51
331
*A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal egészére vonatkozó adat: Hunya és
Csárdaszállás adataival együtt
Egy köztisztviselőre jutó ügyiratszám változása
35000
30000
25000

Ügyiratszám (főszám)

20000

Köztisztviselői létszám

15000

Egy köztisztviselőre jutó
ügyiratszám

10000
5000
0
2010

2011

2012

2013

Az ügyiratforgalom csökkenése mellett az elmúlt négy évben megfigyelhető a
köztisztviselői létszám folyamatos csökkenése is. 2012. és 2013 közötti változás
igazából Gyomaendrőd tekintetében volt drasztikus, ez az adatokból azonban nem
látszik. 2013. január 1. napjával 10 fő került át a Járási Hivatalhoz, ugyanakkor a
Közös Hivatal kirendeltségein 4-4 fővel folytatták a munkát.
Az alábbi táblázat és grafikon az egy hatósági ügyintézőre jutó hatósági
(államigazgatási és önkormányzati) ügyeket mutatja be:
2010
Hatósági ügyek száma 22628
(db)
Hatósági ügyintézők 23
száma (fő)
Egy
hatósági 983
ügyintézőre
jutó
hatósági ügyek száma

2011
18826

2012
18319

2013
13833

20

19

16

941

964

864
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Egy hatósági ügyintézőre jutó hatósági ügyek száma
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Az elmúlt négy év alatt az egy köztisztviselőre jutó ügyiratok száma 36 %-kal
csökkent, azonban hatósági területen ez a csökkenés csak 12 %. Ebből az adatból
látszik, hogy hiába csökkent az ügyiratforgalom, hatósági területen azonban az
ügyintézők leterheltsége szinte változatlan maradt. Ennek elsődleges oka, az hogy
az okmányirodai feladatokon kívül, a járási hivatalokhoz átkerült hatáskörök a
kevesebb ügyfélforgalmú ügyfajtákat érintették.
IV.4. Jogorvoslatok száma évenként, annak eredménye

Hatósági döntések száma
Kijavított, kicserélt vagy
kiegészített döntések
száma
Fellebbezés alapján
módosított vagy kijavított
döntések száma
II. fok
- helybenhagyta
- megváltoztatta
- megsemmisítette
- megsemmisítette és
új eljárásra
utasította
Bíróság elutasította a
keresetet a döntés
megváltozatása iránt
Hivatalból lefolytatható
döntés felülvizsgálati

2010
33 794
0

2011
26 543
6

2012
23 293
0

2013
10 774
0

0

1

2

3

19
0
0
2

11
2
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2

0

0

0
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eljárás:
- hivatalból módosította
vagy visszavonta döntését
Összesen:

2

2

0

1

25

23

2

4

A táblázat adataiból látható, hogy a hatósági döntések számához képest elenyésző
számú a jogorvoslatok száma. A II. fok által elbírált fellebbezések esetében a 35
eljárás közül 2 esetben megváltoztatta a döntést, 3 esetben megsemmisítette és
eljárásra kötelezte hatóságunkat. 30 esetben viszont helybenhagyta az első fokú
döntést.
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V.

INFORMATIKAI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA, KIEMELVE A
HIVATALI MŰKÖDÉS FELTÉTELEIT BIZTOSÍTÓ RENDSZERT,
ELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

HELYZETÉT,

ÜGYFÉLFOGADÁST

A választási ciklus önkormányzati informatikai helyzetének bemutatásakor két
időintervallumot kell megkülönböztetni. A 2010-ik évi általános önkormányzati
választástól 2012. december 31-ig, és a járások megalakulását követően kialakuló új
helyi közigazgatási rendszer időszakát napjainkig.
Annak ellenére, hogy a két időszak között nem húzható egy éles határ, hanem
folyamatos átmenet történt, azonban különösen Gyomaendrődön az önkormányzati
hivatal átköltözése és közös önkormányzati hivatallá szervezése mégis egy teljesen új
időszakot eredményezett az önkormányzati informatikában.
2010
2010 végén fejeződött be az ÁROP 1.A.2 pályázati projektünk. E körben a műszaki
fejlesztés az ügyfélhívóra (okmányiroda), a testületi működést kiszolgáló EdtR-re és az
új generációs önkormányzati portálra összpontosult. Az új technológiai feltételek
eredményeként (EDtR-Internet portál-MikroVoks) dönthetett úgy az új képviselőtestület, hogy a hagyományos előterjesztés készítést és továbbítást felváltja az
elektronikus kapcsolattartással. 2010 év végén valamennyi döntéshozót (képviselőt és
nem képviselő bizottsági tagot) elláttunk hordozható számítógéppel. Az EDtR-ben,
mint a testületi üléseket előkészítő folyamatirányítási rendszerben, előállított
előterjesztéseket kizárólag elektronikus úton (email, honlap) juttatjuk el a
döntéshozóknak.
Az elmúlt 4 év alatt így készült el 2.300 előterjesztés. Ha ezeket minden
döntéshozónak kinyomtattuk volna, akkor 230.000 oldalnyi irományt kellett volna
összefűzni és postázni. Ennek költsége megközelítette volna a 3 millió forintot, az
egyéb járulékos költségeket (nyomatelőállító pótlása, pótlólagos humán erőforrás
biztosítása) nem is számítva.
Külön figyelmet érdemel a technikai előny a nyilvánosság biztosításának feltételei
között. Az EDtR-MikroVoks és Internet portál adatintegráció eredményeként
minimális élőmunka ráfordítással állíthatók elő az előterjesztések verziói, az ülések
tárgysorozatai, publikálhatók ezt követően az ülések és a döntések.
A ciklus során három településre vetítve készült el 2.300 előterjesztés, amely 394
ülésen 4.170 napirendben 5.290 döntésjavaslatot hordozott. A www.gyomaendrod.hu
honlapon jelenleg 336 ülés és 24.518 döntés publikációja érhető el.
2011
A központi konyha kialakításakor a Békési Kistérségi Társulás (továbbiakban: BKT)
FTTH (fiber to the home) informatikai hálózatára alapozva, egy távolról elérhető és
közös adatbázist használó étkezési szoftvert vezettünk be az egységes rendelési,
számlázási és panaszkezelési rendszer megteremtéséért.
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A 2011-ben elfogadott középtávú informatikai stratégia célul tűzte ki az elektronikus
ügyintézés széleskörű alkalmazását, különösen a nagy ügyforgalmú helyi adózás
területén. Az elektronikus kapcsolattartás formájának kiválasztásakor kézenfekvőnek
látszott az ÁNYK-ra épülő ügyfélkapus regisztrációt igénylő forma választása. Ebből a
felismerésből arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyi adóügyekben és egyéb
ügykörökben is az ügyfélkapus azonosításon alapuló e-nyomtatványokra felépített
elektronikus kapcsolattartást kell preferálnunk.
Rövid idejű felkészülést és önképzést követően 2011 kora tavaszán jegyzői utasításra
megkezdődtek a helyi gyártású e-nyomtatványok tervezési és kivitelezési munkálatai.
Első körben a nem túl bonyolult, de havonta benyújtandó idegenforgalmi adó
bevallás nyomtatvány készült el. A nyomtatvány nem csak abban támogatta a
bevallókat, hogy szabályaival segítette a helyes kitöltést, hanem ki is számolta a
befizetendő adót.
A sikeres bevezetésen felbuzdulva hozzákezdhettünk bonyolultabb iparűzési adó
bevallás nyomtatvány elkészítéséhez. A bevallás időszakának hajrájára elkészült enyomtatvány olyan sikeres lett, hogy a mintegy 1200 bevallásra kötelezettek több,
mint fele ezt a nyomtatványt használta és ezek közül több mint négyszázan az
ügyfélkapus elektronikus beküldést választották.
A hátralékok behajtásának hatékony kezelése érdekében munkatársi elektronikus
aláírói tanúsítványt vezettünk be a fizetési meghagyásos eljárások indítása és intézése
érdekében.
Az időközi önkormányzati képviselő választást saját fejlesztésű eredmény
megállapítást támogató és internetes tájékoztató szoftverrel is támogattuk.
2012
Az iparűzési és idegenforgalmi adó bevallás nyomtatványok mellett elkészítettük az
összes helyi adónem bevallási és az adóigazgatási eljáráshoz kötődő nyomtatvány
ÁNYK verzióját. A nyomtatványok sikeres auditáción is átestek, így a KEK KH-nak
benyújtott minőségbiztosítási kérelmünkre mindegyik nyomtatvány megkapta az
állami jóváhagyást.
Elkészítettük a helyi civil támogatási formák elektronikus nyomtatványait is. A
pályázatkezelői munkafolyamatok támogatására és a helyi adóbevallások
automatikus feldolgozására saját fejlesztésű szoftvert állítottunk be. A szoftver
segítségével mind az adóbevallások, mind a pályázatok és elszámolások egy zárt,
automatikus rendszerben kerülnek feldolgozásra. A szoftverrel 120 pályázat döntés és
szerződés előkészítése, illetve ugyanennyi elszámolás 2197 számlatétele, illetve 2050
ügyfélkapun beküldött és 914 darab 2D kézi szkennerrel beolvasott iparűzési
adóbevallás került feldolgozásra.
A ciklus második időközi önkormányzati képviselő választását ismét saját fejlesztésű
eredmény megállapítást támogató és internetes tájékoztató szoftverrel is támogattuk.
Az év második felében a járások megalakulásával kapcsolatos informatikai előkészítő
feladatok hárultak ránk. Nemcsak az eszköz és szoftver erőforrások megosztását, de
az új városháza informatikai rendszerét és a közös önkormányzati hivatal működési
modelljét is ki kellett dolgoznunk.
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Év végére elkészült az új közös hivatal központjának strukturált infokommunikációs
hálózata. Az internetet és BKT FTTH kapcsolódást P2P mikrós híddal oldottuk meg.
Hangalapú kommunikációt fejlett szolgáltatást nyújtó IP telefonközpont beállításával
oldottuk meg. A költséghatékony kommunikáció érdekében a kirendeltségek egy-egy
telefonját is csatlakoztattuk az IP alapú telefonrendszerhez.
A közös hivatal minden pontjáról elérhető és homogén szoftverhasználat érdekében
részben ASP, részben virtuális magánhálózattal oldottuk meg a szakértői rendszerek
használatát. A POLISZ pénzügyi rendszer, a GovSys iktató, az üzlet működési
engedély programok és a vagyonkataszteri szoftverek ASP, míg a Winszoc szociális
támogatást kezelő, EdtR testületi működést előkészítő és az Onkadó helyi adóügyi
feladatokat támogató szoftver, illetve egy-két kisebb alkalmazás virtuális
magánhálózatban érhetők el. Ennek révén a feladatok és jogosultságok nemcsak
horizontálisan, de vertikálisan is megoszthatók lettek.
2013
Az év elején az informatikai központunk üzemszerű állapotba állítását követően
gondoskodnunk kellett a MikroVoks szavazó és tájékoztató, a munkaidő nyilvántartó
valamint a vagyonvédelmi rendszer telepítéséről is.
Szintén üzembe állítottuk az integrált ügyfélszolgálat ügyfélhívó rendszerét,
társadalmi célú videó reklámokkal népszerűsítettük az új szolgáltatást, illetve
hagyományos és internetes ügyfél elégedettség méréssel teszteltük az új hivatal és
ügyfélkiszolgálás körülményeit és rendszerét.
Felmértük a kirendeltségek informatikai helyzetét és igyekeztünk minden műszaki és
szakmai segítséget megadni az új rendszerek megismerésére, a zökkenőmentes napi
munka kialakítására.
Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében homogenizáltuk a nyomatkészítő
flottánkat, csökkentettük a papíralapú nyomat előállítást.
Az év közepére Hunyán és Csárdaszálláson is bevezettük az EdtR testületi működést
támogató rendszert és a képviselők hordozható számítógéppel lettek ellátva.
Új elektronikus nyomtatványokat fejlesztettünk ki a mezőőri járulék bevallásra, illetve
az üzletek működési engedélyezési eljárásához.
A robusztusabb távadat-feldolgozási infrastruktúra elérése érdekében ingatlan
vásárlással is elősegítettük a BKT FTTH hálózat továbbépítését az ipari parkig. Ezzel
együtt megterveztettük a városháza bekapcsolását az FTTH hálózatba. Ennek
érdekében jelenleg is tárgyalások folynak a megoldás lehetőségeiről.
2014
Az egyre avuló géppark és az XP támogatás megszűnése miatt 13 új PC került
beszerzésre, illetve hardver fejlesztéssel és operációs rendszer cserével javítottuk a
minőséget.
A földrajzi korlátok lebontása és költségek csökkentése érdekében alkalmazásba
vettük a korszerű informatikai megoldásokat is. A felhőalapú szolgáltatások révén az
adatmegosztás mellett februártól kísérleti jelleggel élő internetes videó adásban
érhetők el a választási felkészítések és az osztályvezetői értekezletek is.
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Ugyanezt a technológiát alkalmaztuk már a májusi és a júniusi képviselő-testületi
ülések közvetítésénél is.
A következő egy év kiemelt feladata lesz az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott
biztonsági szint eléréséhez szükséges dokumentációs, szervezési és technológiai
feladatok elvégzése az ehhez szükséges erőforrások megtervezése.
Ezt követően középtávú stratégiai célként kell majd meghatározni a korszerű
trendeket követő technológiák bevezetését és alkalmazásba vételét. A hibrid (privát
és publikus) felhőalapú megoldásokkal, költséghatékony szolgáltatás- és
adatközpontra épülő vékony kliens technológiával, hatékony authentikációs és
jogosultság megoldásokkal, tér és idő független szolgáltatás eléréssel, az
alkalmazások közötti automatikus adatcsere támogatással, folyamatirányítási valamint
térképi, illetve audio-vizuális támogatással, továbbá az ügyfél és szolgáltatás
központú internetes tájékoztató felületekkel kell csökkenteni az ügyintézők manuális
munkaterheit, növelni a vezetők és döntéshozók fokozódó információs igényeinek
kiszolgálását.
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V.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK ISMERTETÉSE

V.1. Önkormányzatnál foglalkoztatottak számának
ágazatokra megbontva, grafikonon bemutatva.
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Mezőőrök: A mezőőrök közalkalmazottként foglalkoztatottak. 2011. évben 6
főről 5 főre csökkent a létszámuk. Mivel 2 fő nyugdíjba vonulása után csak 5 fő
alkalmazását hagyta jóvá a Képviselő-testület. Azóta 5 fő foglalkoztatása folyamatos,
határozatlan időre szól.
Közmunkaprogram irányítás dolgozói: A közcélú foglalkoztatást 1 fő
koordinálja, aki 2011-től áll alkalmazásban határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel. 2013-tól 4 fő munkaszerződéssel látja el a közcélú foglalkoztatási
irodai munkákat. 2014. évtől 5 fő dolgozik munkaszerződéssel, éven belül pedig 2 fő
cserélődött le jogviszonyuk közös megegyezéssel szűnt meg. Általános indok, hogy
végzettségének megfelelő munkát talált a dolgozó, így megszünteti munkaviszonyát
az Önkormányzatnál. Az iroda folyamatos és megfelelő működése érdekében közcélú
foglalkoztatás keretében zajlik a létszám feltöltése. Azonban a munka mennyisége és
jellege miatt nem hosszú időtartamban dolgoznak, a határozatlan időre szóló
alkalmazás ellenére sem.
Intézményektől átvett közalkalmazotti létszám: 2012. évben a Kner Imre
Gimnázium dolgozójaként GYES-en volt 1 fő, így a 2013. évben bekövetkezett
munkáltató váltás miatt az Önkormányzat dolgozója lett. Jelenleg is GYES-en van.
Munkaügyi központ által támogatottak: A Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által támogatott
foglalkoztatottak határozott időre szóló munkaszerződéssel álltak foglalkoztatási
viszonyban. Azt követően a továbbfoglalkoztatási kötelezettségnek eleget téve 2014.
évben 1 fő a közmunkaprogram irodában dolgozik határozatlan időre kinevezve. 1 fő
a foglalkoztatási kötelezettség lejárta után – 2014. augusztus 20. után – nem dolgozik
tovább, munkáját a GYES-ről visszatérő köztisztviselő vette vissza. 1 pedig az oktatási
vagyon működtetésével foglalkozik jelenleg is határozatlan időre kinevezett
köztisztviselőként a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál.
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V.2. Köztisztviselői létszám alakulása, kor összetétel, iskolai végzettség,
képzések ismertetése, átlag közszolgálati idő bemutatása évenként
2013. év január 1-től a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal szervezetileg átalakult a
Járási Hivatalok kialakulásának következtében. Így Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalként működik tovább Hunya és Csárdaszállás településsel
kiegészülve. A Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz 14 fő került végleges áthelyezésre. A
Hivatal köztisztviselői létszáma ennek megfelelően 2013. évre 56 főről 48 főre
csökkent.
A hivatali munka menetét segítik a közcélú foglalkoztatottak. Határozott idejű
foglalkoztatásuk alatt többféle és több célú munkát végeznek a Hivatalban. 2013. és
2014. év nyarán két hónapon keresztül, napi 6 órában, a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, TÁMOP
pályázat segítségével nyári diákmunkásokat alkalmaztunk. A diákok a munkát az
Önkormányzat intézményeiben végezték. Többek között a Térségi Szociális
Gondozási Központban, Közgyűjteményi és Közalapítványi Szolgáltató Intézményben,
a Határ Győző Városi Könyvtárban, a Tourinform Irodában, az Önkormányzati
Hivatalban, a Gyomaendrőd-Hunya-Csárdaszállás Kistérségi Óvodában, valamint az
IKSZT-nél (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér). A munkalehetőségnek a diákok
örültek, várják, hogy jövőre is induljon hasonló program.
Minden év nyarán lehetőséget kapnak a diákok az iskolai tanulmányokhoz szükséges
nyári gyakorlat elvégzésére.
A távozó kollégák helyét egyrészt belső átszervezésekkel oldottuk meg, a
megüresedett álláshelyeket pályázat útján próbáljuk betölteni. A fenti változásoknak
megfelelően a létszám 2010-ben 60 fő volt, 3 határozott időre kinevezett dolgozóval.
2011-ben szintén 60 fő volt a létszám, év közben 2 határozott idejű kinevezés
megszűnt, az építéshatóságra pedig pályázati úton került új dolgozó. 2012-ben az 56
fő létszámcsökkenés oka többnyire a dolgozók – 3 fő – közös megegyezéssel történő
jogviszony megszüntetése volt. Ebben az évben 2 közterület-felügyelő felmondott,
helyette 1 fő látja el a mai napig ezt a feladatot. 1 fő munkaviszonya létszámleépítés
miatt, 1 főnek pedig a nyugdíj melletti munkaviszonya szűnt meg. A pályázatíró
irodában személycsere volt, felmondás után pályázati úton történt az új köztisztviselő
kinevezése. 2013. évben a fent leírt szervezeti átalakulások miatt 48 fő volt a Hivatal
létszáma a társönkormányzatok dolgozóival együtt. A köztisztviselők létszámának
alakulását az alábbi diagram szemlélteti:
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Köztisztviselők létszámának alakulása 2010-2013. év
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Megjegyzés: 2010-2012. évben a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal, 2013. évben a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek létszámát – beleértve a GYES-en lévőket is – tartalmazza a diagram.

A köztisztviselők áltag életkora 2010. évben 40,8 év, 2011. évben 41,8 évre
emelkedett mivel ekkor a hivatal dolgozóinak összetétele keveset változott. 2012.
évben 42,6 év, ekkor több fiatalabb dolgozó közszolgálati jogviszonya szűnt meg a
korábban említett okok miatt, majd a 2013. évben 42,1 évre csökkent, ekkor viszont
az állomány összetétele nagyban változott a hivatal átalakulása miatt. A
köztisztviselők korösszetételét a következő diagram mutatja be:

Köztisztviselők korcsoportonkénti megoszlása 2010-2013.
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Megjegyzés: 2010-2012. évben a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal, 2013. évben a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek létszámát – beleértve a GYES-en lévőket is – tartalmazza a diagram.
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A köztisztviselők iskolai végzettségében lényeges változás 2013. évben volt, mivel a
Járási Hivatalhoz kerülők többsége Államigazgatási főiskolai végzettséggel
rendelkezett, valamint az állomány összetétele nagyban változott.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományának iskolai
végzettség statisztikáját befolyásolta, hogy a két társönkormányzatnál dolgozók
középfokú végzettséggel rendelkeznek. Azonban több személy rendelkezik másod
diplomával, valamint felsőfokú szakirányú képesítéssel is. Mindezek mellett az utóbbi
években nagy gondot fordítunk a személyi állomány szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztésére. Az iskolai végzettség alakulását a következő diagram
szemlélteti.
Köztisztviselők iskolai végzettsége 2010-2013. év között
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Megjegyzés: 2010-2012. évben a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal, 2013. évben a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek létszámát – beleértve a GYES-en lévőket is – tartalmazza a diagram.

A szakmai alap- és szakvizsga megléte a köztisztviselői törvényben meghatározottak
szerint kötelező feltétele az alkalmazásnak, míg a közigazgatási szakvizsga az
előmenetelt hátráltatja.
Ahhoz, hogy a hivatal dolgozói munkájukat megfelelően tudják végezni, elvárás, hogy
a hatályos jogszabályok területén megfelelő ismeretséggel rendelkezzenek, hogy
munkájuk során naprakészen tudják azokat alkalmazni. Az ismeretek megszerzésére,
illetve bővítésére, köztisztviselőink különböző témájú, a munkájukhoz kapcsolódó
képzéseken vettek részt.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelően 2014 januárjában elkészítettük a 4 évre szóló továbbképzési tervet,
melynek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselőknek legalább 128, a
középfokú végzettségű tisztviselőknek legalább 64 tanulmányi pontot kell teljesíteni.
A továbbképzési programok központilag egységesek, három fő csoportja van:
közszolgálati, szakmai- és kompetenciafejlesztő, valamint vezetőképzés, melyeket a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervez.
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A képzésekre minden év január 31-ig normatívát kell fizetni, mely 28 214.- forint /fő.
Abban az esetben, ha a normatívát túllépjük, a különbséget be kell fizetni, ha nem
használjuk fel, a megmaradt összeg átmegy a következő évre. A szakmai képzések
nem szerepelnek a normatívában, de azok túlnyomó része ingyenes képzés.
A képzések jelenléti képzésből, e-learning képzésből, valamint ezek együtteseként
blended képzésből állnak. Az e-learning képzések lehetővé teszik a helyben való
tanulást, számítógép és internet használatával a megadott határidőn belül a saját
időbeosztásában tanulhatnak a dolgozók.
A köztisztviselők közszolgálatban eltöltött éveit az alábbi diagram mutatja be.
Közszolgálatban eltöltött évek átlaga 2010-2013.
években

2013.
2012.
2011.
2010.
18

18,5

19

19,5

20

20,5

Közszolgálati idő (év)

Megjegyzés: A grafikon csak a 2013. évben is a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők adatait – beleértve a GYES-en lévőket is – foglalja magába.
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VI.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI

Képviselő – testület
Megnevezés/év

2010. okt- 201
dec.
1.
Hozott Képviselő-testületi
180
754
határozatok száma
Rendeletek száma
15
45
Testületi ülések száma
8
37
Ülések
összes
14
91
időtartama/óra

201
2.
725

201
3.
655

2014.
június
375

38
38
69

38
34
56

18
17
30

Bizottságok
Döntéshozó

2010. oktdec.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális,Kisebbsé
gi
és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző
és
Közbeszerzési
Bizottság
Városfenntartó
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság

2011.

2012.

2013.

2014. június

66

5

353

Határozatok/ülések száma
27
355
22
266

64

3

385

27

358

29

309

29

214

14

66

3

368

24

176

15

137

13

116

7

21

165

10

Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett észrevételek száma
Döntéshozó:
Képviselő-testület
Rendelet
hozott döntések
%-a
Határozat

2010. oktdec.
1
6.6 %

2011.

2012.

2013.

2014. jún.

9
20 %

1
2.6 %

5
13 %

2
11 %

-

8

1

1

-
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hozott döntések
%-a

-

1%

0.1 %

0.1 %

-

Döntéshozó:
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
határozat
hozott döntések
%-a

2010. oktdec.

2011.

2012.

2013.

2014. jún.

3
4.5 %

4
1.1 %

-

-

3
1.8 %

Döntéshozó:
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság
határozat
hozott döntések
%-a

2010. oktdec.

2011.

2012.

2013.

2014. jún.

-

3
0.7 %

4
1.1 %

1
0.3 %

1
0.4 %

Döntéshozó:
Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság
határozat
hozott döntések
%-a

2010. oktdec.

2011.

2012.

2013.

2014. jún.

-

5
1.3 %

-

-

-

Civil szervezeti tagságok, befizetett tagdíjak:

Magyar Fürdővárosok
Szövetsége
Magyar

2010.
30.500
Ft
152.000

2011.
30.500 Ft

2012.
30.500 Ft

2013.
30.500 Ft

2014.
41.064 Ft

152.000 Ft

147.680 Ft

143.310 Ft

143.310 Ft
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Önkormányzatok
Szövetsége
Békés
Megyei
Katasztrófa-és Polgári
Védelmi Szövetség
Vasutas Települések
Szövetsége
Kerékpárosbarát
Települések Országos
Szövetsége

Ft
13.000
Ft

13.000 Ft

13.000 Ft

13.000 Ft

13.000 Ft

86.250
Ft
-----

84.786 Ft

83.364 Ft

82.044 Ft

82.128 Ft

Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai
Egyesület

-------

86.874 Ft
42.621 Ft
40.575 Ft
(20112012 évi
tagdíj)
2012.
február
29-án
született
meg
a
megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrődi
Üdültetési
Szövetség
Turisztikai
Egyesület
együttműködésére.
A
megállapodás
megkötésekor az Önkormányzat képviseletében Várfi
András polgármester, míg az Egyesület képviseletében
Pájer Sándor elnök járt el.
A megállapodás értelmében az Önkormányzat
többek között vállalta, hogy mindaddig, amíg az
Egyesületnek, illetve vezető testületének tagja,
pénztámogatást biztosít a szervezet részére a
Tourinform Iroda működtetésére, melynek mértéke a
tárgyévet megelőző év beszedett idegenforgalmi adó
állami támogatással megnövelt összegének 20%-a, de
legalább 4 millió forint. Ezen felül az Önkormányzat
összesen 4 millió forint összegű támogatást biztosít a
Sajt- és Túrófesztivál, a Május 1 és az Augusztus 20-i
Halfőző verseny rendezvények megtartásához. Az
Egyesület az Önkormányzat részére egy fős képviseletet
biztosít, más tagokkal azonos szavazati jogosultsággal,
ügydöntő, vezetőségi szervezetében.

Társulások bemutatása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácsa
Önkormányzatunk a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatain keresztül
kapcsolódik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácshoz. A
Tanács tagjaként Önkormányzatunk részt vesz a 2008. évben indított KEOP-1.1.1
pályázat megvalósításában. Ez a pályázat 2012. év végén átdolgozásra került KEOP1.1.1./2F azonosító számon, és 2013. második félévében indultak el a Társuláson
keresztül a beszerzési eljárások.
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A Társulás 147/2013. (IX.24.) számú határozatával, valamint az összes tag
Önkormányzat
jóváhagyó
határozatával
elindította
a
Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítását. E cég
szerves része a KEOP-1.1.1./2F pályázat megvalósításának. Ez a cég hivatott kezelni
majdan a Kistérség hulladékgazdálkodását, jelenleg a működtetéséről folynak az
egyeztető tárgyalások. A KEOP-1.1.1./2F pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzési
eljárása folyamatban van, Uniós értékhatár fölötti, nyílt eljárás keretében.
Gyomaendrőd ezáltal 105 M Ft értékű eszközökhöz jut, melyet itt helyben használhat
a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében. A pályázat keretében
településünk öt új szelektív hulladékgyűjtő hellyel is gyarapodik.
A Társulás pályázatot nyújtott be a szilárd hulladékgazdálkodás további fejlesztésére
is, KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számon, ez a pályázat befogadásra került, de jelenleg
tartaléklistára helyezték. Amennyiben nyertes lenne, akkor Gyomaendrőd
hulladékgazdálkodása további 148 M Ft értékű eszközzel lenne fejlesztve, amibe az
informatikai fejlesztés is szerepet kap.
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ivóvízminőség javítására kiírt pályázattal
kapcsolódik a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz.
A Békés Megyei Társulások Konzorciuma nevében a Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 2012-ben pályázatot nyújtott be „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” elnevezéssel. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft. és a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás között megkötött támogatási szerződés 2013. szeptember
26-án hatályba lépett. A kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerződés a Békés
Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú sikeres közbeszerzési eljárás
eredményeként a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, párhuzamos tervezés
mellett a munkavégzés folyamatába kerültek. A program megvalósítását a BM EU
Önerő alapja is támogatja, mely szerződés 2014. szeptemberében aláírásra került, így
az önkormányzatok költségvetéseit nem terheli a kivitelezés. A megfelelő minőségű
ivóvíz biztosítását célzó nagyberuházás 2015 évben zárul le.
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Képviselői tiszteletdíj adatok
Képviselői
tiszteletdíj
(adatok E Ftban)
Személyi
juttatás
Járulék
Összesen

2010.

2011.

2012.

2013.

12065

8084

7539

7757

3197
15262

2135
10219

1870
9409

2017
9774

Képviselői alapösszegek (Ft/hó)
Bizottság elnökök
Képviselői alapdíj
Bizottság elnöki pótlék
Alpolgármester
Képviselők
Képviselői alapdíj
Bizottság tagsági pótlék
Nem képviselő bizottsági tagok

35.700
29.500
71.400
35.700
17.900
17.900
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A beszámolót készítették:
Megyeri László

Aljegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella

Pénzügyi Osztály vezetője

Enyedi László

Adóosztály vezetője

Kürtiné Erdősi Klára

Projektmenedzseri Iroda vezetője

Pardi László

Városüzemeltetési Osztály vezetője

Keresztesné Jáksó Éva

Közigazgatási Osztály vezetője

Hoffmanné Szabó Gabriella

Személyügyi előadó

Készült: 2014. szeptember
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