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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.
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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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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.
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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.
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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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Dologi kiadások alakulása E Ft-ban
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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.
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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.
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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.

35

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

56

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

66

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)
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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
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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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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.
foglalkoztatás jellege
polgármester
mezőőrök
közmunkaprogram irányítás
dolgozói
intézményektől átvett
közalkalmazotti létszám
munkaügyi központ által
támogatottak

alakulása

évenként,

2010.
1
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2011.
1
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1
5
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1
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2014. szept.
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1
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-
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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
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 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.
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.
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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
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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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