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Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására legutóbb 2013.
év májusában került sor. A módosítás érintette az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek
felsorolását továbbá a hivatali helyiségen illetve hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események díjazásának
meghatározását.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján nem kívánunk a díjazás mértékén változtatni.
A rendeletmódosítás óta eltelt időszakban ugyanakkor problémát jelentett, hogy az egyéb családi esemény (névadó,
házassági évforduló, házasságkötés megerősítése) megünneplésének díjazására nem tartalmazott rendeletünk
szabályozást.
Javaslom, hogy az egyéb családi események megünneplésének díjazása igazodjon az eddig szabályozottakhoz,
tehát hivatali helyiségen kívüli esemény díjazása 20.000.-Ft+ÁFA/anyakönyvi esemény, hivatali munkaidőn kívüli
esemény díjazása 17.000.-Ft+ÁFA/anyakönyvi esemény.
Hivatali időn belül hivatalos helyiségben megtartott egyéb családi esemény megtartása térítésmentes.
A települési önkormányzatok az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendeleteikben jellemzően szabályozzák
az egyéb családi események díjazását is.
Tekintettel arra, hogy lakossági igényként jelentkezik az egyéb családi események társadalmi megünneplése,
javaslom a Képviselő-testület számára a rendelet kiegészítését.
Ugyanakkor jogalkotási szempontból új rendelet megalkotása szükséges, mivel az alaprendelet bevezető része nem
módosítható. A bevezető rész tartalmazza a felhatalmazó jogszabályt, mely ebben az esetben időközben hatályát
vesztette, valamint a rendelet szövegében hivatkozott más jogszabály is hatályát vesztette, ezért új rendelet
megalkotása válik szükségessé.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásával a lakossági igényekre tekintettel szabályozásra kerül az egyéb családi események
megünneplésének díjazása.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei hatásai nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával a rendelet szabályozása alá kerülnek az egyéb családi események: a névadó, a
házassági évforduló, a házasságkötés megerősítése megünneplése, ezáltal teljes körű szolgáltatást nyújtva a
gyomaendrődi lakosoknak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
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Indokolás
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata az anyakönyvi eseményeket kiegészítette az egyéb családi események
megünneplésével, mint a névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése, és ezzel egyidejűleg
meghatározta a rendelet tárgyi hatályát is.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta mind a kedvező, mind a kedvezőtlen időjárási viszonyok
fennállása esetén a szabadtéri anyakönyvi események megtartásának szabályait.
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a Hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali időn kívüli
anyakönyvi események díjazását. A díjazás mértékén jelen rendelet elfogadásával nem változtatott.
4. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezető díjazását.
5. § A rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályát vesztő önkormányzati rendeletekről rendelkezik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"Az anyakönyvi események díjazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
.../2014. (.....) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt hivatali helyiségeken, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére valamint névadó, házassági évforduló,
házasságkötés megerősítése és egyéb családi esemény megünneplésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi
esemény) terjed ki.
(2)Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a továbbiakban: hivatali helyiség)
a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30 napja között engedélyezhető azzal a
feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek védelme
érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.
(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius
fok feletti hőmérséklet.
(3) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvi esemény.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 17.000,- Ft + ÁFA/anyakönyvi esemény.
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(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell
megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni - az (5) bekezdésben meghatározottak
kivételével - írásban, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napon lehet.
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény
napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető
vissza.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) bekezdésében megállapított díj terhére.
5. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei háromnegyed-éves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés melléklete részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat és intézményei háromnegyed-éves
gazdálkodásának alakulásáról, a realizálódott bevételekről és a teljesült kiadásokról.
Kérem a tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntési javaslat
"2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2014. évi
háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 06.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó intézmények 2014. 1-9 havi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
75,93
74,75

Személyi juttatások
203416
309433
234963
Munkaadót terhelő
32045
46504
34764
járulékok
Dologi kiadás
312427
461832
297204
64,35
Műk. célú támért.
593011
693653
573006
82,61
kiad. pénzeszk. átadás
ÁK, ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
128380
119799
0
Műk.c. visszatér.tám.,
1461
1461
100,00
kölcsön ÁK
Működési kiadások
1269279
1632682
1141398
75,44
össz.
Felújítások
43478
43478
18010
41,42
Beruházások
811859
798260
319646
40,04
Támogatás értékű
3275
12059
4323
35,85
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
11035
18034
11518
63,87
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
390499
435941
0
Felhalmozási
1260146
1307772
353497
40,55
kiadások össz.
Kiadások összesen
2529425
2940454
1494895
62,69
Intézményeknek
462897
490262
259730
52,98
nyújtott támogatás
Kiadások
2992322
3430716
1754625
61,03
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési és a felhalmozási kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a
módosított működési és felhalmozási kiadások és kiadások összesen és mindösszesen adatának
tartalékkal csökkentett értékéhez viszonyítottuk.













A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányosnak megfelelő teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a
közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2013. évről áthúzó programelemei 2014. február 28-ával és április 30-ával zárultak. A
költségvetési rendelet III. számú módosításával kerültek beépítésre azon programelemek,
melyek 2014. év folyamán indultak (9 programelem).
A dologi kiadásoknál a teljesítés 65%-os, ami jóval időarányos alatti felhasználást mutat. Ez
azzal indokolható, hogy az önkormányzati tulajdonú földek művelésére és a májusban induló
közfoglalkoztatásra betervezett több mint 50 millió Ft dologi kiadásból időarányos alatti
felhasználás történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 42 millió
Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret közel 55%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
közel 85%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április közepéig teljes egészében
igénybe vette a működési kiadások finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ot. Megtörtént a
települési önkormányzatok felé a hulladéklerakó telep 2013. évi többlet bérleti díjának az
átutalása több mint 13 millió Ft összegben, valamint a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
támogatások rendezése. Itt jelenik meg a bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás
időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben
munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és
járulékára a vizsgált időszakban közel 24 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret közel 50 %-a. A segélyekre megtervezett keretből 55% a felhasználás
mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 1.461 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét (120 E Ft) foglalja
magába, másrészt a Leader marketing előfinanszírozását (218 E Ft) a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület részére és az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok
megelőlegezett összegét (1.123 E Ft) tartalmazza.
A tervezett felújítások 18 millió Ft értékben teljesültek, az Erzsébet-ligetben 1,5 millió Ft-ba
került a járda felújítás és 16,5 millió Ft kifizetésére került sor a Kossuth út 3. szám alatti
tálalókonyha felújításához kapcsolódóan.
A tervezett beruházások közel 320 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 278.292 E Ft, mely összegből 39.829 E Ft
értékű fordított áfa a dologi kiadások között teljesült
o START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi, pótkocsi, kompresszor
földkanál vásárlása 6.009 E Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.427 E Ft
o Ingatlan vásárlás (Szabó D., Tamási Á.) 2.300 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,
térburkolás, bejárat akadálymentesítése 1.237 E Ft
o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81 E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 18.056 E Ft (ebből belvíz III.: 16.190 E Ft
és 29.143 E Ft fordított áfa a dologi kiadások között jelenik meg)
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 4.924 E Ft
o Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 2.944 E Ft
o Sportcsarnok fejlesztése 12.065 E Ft

Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció elkészítése 10.922 E Ft
Gyalogos átkelőhely létesítése, útépítési, útfelújítási munkák közbeszerzési eljárási
díja, Luther út 2. térburkolat munkadíja 974 E Ft
o Szgép., monitorok és kávéfőző vásárlása Zeneiskola 280 E Ft
o Rózsahegyi Ált.Iskola 40 db szék vásárlása 305 E Ft
o Vákumszivattyú és beépíthető motor vásárlása 410 E Ft
o Egyéb kis értékű eszköz beszerzés (fúró, fűrész) 30 E Ft
o Hirdetőszekrény készítése a Hivatalba 100 E Ft
o Petőfi emléktábla készíttetése 240 E Ft
o Játszótéri eszközök beszerzése 548 E Ft
o Ivóvízhálózathoz kapcsolódó rekonstrukciós munkák 2.221 E Ft
o Ivóvízmin.javító program projekt díja 1.113 E Ft
o Tárgyi eszköz átadáshoz kapcsolódó áfa fizetés (áfa összege vissza is igényelhető):
6.524 E Ft
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 595 E Ft összege, a Fürdő
részére átadott 2.128 E Ft, mely részben a testületi döntéssel leállított csónakkölcsönző
kialakításához kapcsolódott, másrészt pedig az úszómedence kiegészítését szolgáló eszköz
(kapaszkodó) beszerzéséhez, illetve a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 1.600 E Ft
összege.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati
támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft és a DAOP-os pályázatuk saját
erejének biztosításához nyújtott 2.000 E Ft, a fiatal házasoknak nyújtott és az elemi kár
enyhítésére biztosított kölcsön 1.632 E Ft összege, valamint a Körös Kajak SE DAOP-os
pályázati támogatásának előfinanszírozásához rendelkezésre bocsájtott 4.886 E Ft összeg.
o
o





A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Vagyoni típusú
adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám.

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

118863

164711

158678

96,34

77000

77000

74624

96,91

308000

309728

313424

101,19

17000

14739

4840

32,84

333906

415104

278013

66,97

739120

849196

669459

78,83

134131

249527

1728020

2080005

1499038

72,07

717886

753059

309920

41,15

értékű felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Felhalmozási
bevétel összesen
Bevételek
mindösszesen








546416

615589

1264302

1368648

309920

22,64

2992322

3448653

1808958

52,45

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 96 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 107%-ban teljesültek, a kamatbevételek 103 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (2.430
E Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (8.124 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban közel 98%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni
típusú adóbevétel 97%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 101%-ban realizálódtak.
A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi
adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói
közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó és a tartózkodás után fizetett
idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk több mint 15 millió Ft-tal haladja meg a
betervezett összeget.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 67 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 249.427 E Ft összege,
melyből 65.835 E Ft a 2013. évről áthúzódó programelemekhez kapcsolódó támogatási
összeg, 183.592 E Ft pedig a 2014. évben induló közfoglalkoztatási mintaprogramok
kiadásainak finanszírozását szolgáló bevétel, továbbá a támogató szolgálat működéséhez
kapcsolódó 6.970 E Ft és a mezőőri támogatás 2.850 E Ft összege. Az Erzsébet utalvány
formájában biztosított gyermekvédelmi támogatás összege 4.715 E Ft. A Nemzeti Kulturális
Alaptól 2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor pályázatunkhoz. A
szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft támogatást utaltak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza fennálló kölcsönéből. A Közös
Hivatal működtetéséhez ebben az évben július hónapban kért be az önkormányzat
hozzájárulást a két kistelepüléstől, melynek összege az első félévi bevételek és kiadások
alapján került meghatározásra (Csárdaszállás: 1.961 E Ft, Hunya: 1.692 E Ft). A Rózsahegyi
Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 1.088 E Ft. A
Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 3.500 E Ft-ot utalt. Segély és közköltséges temetés
visszafizetése címen 2.103 E Ft érkezett. A KLIK 406 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak,
mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének, az oktatási intézmény működtetőjét
megillető 30%-át jelenti.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök közel 310 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep
beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 219.806 E Ft összegű támogatás,
valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő
infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű felhalmozási célú központosított támogatása. A
Belvíz III-as projekthez kapcsolódóan 17.627 E Ft összegben érkezett támogatás, illetve
megérkezett a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk előlege, 31.927 E Ft összegben. Itt
jelenik meg 1.001 E Ft összegben a közművelődési és könyvtári feladatokhoz kapcsolódó
érdekeltségnövelő támogatás, valamint az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 240 E Ft,
a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 1.187 E Ft összege, a lakosság részéről a lakáshitel
törlesztések és a belvízhitel törlesztések 3.685 E Ft összegben teljesültek. A Kis Bálint
Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői hozzájárulás összege 426 E Ft. A

Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér építéséhez az önkormányzat
megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány
részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni szükséges). A GYÜSZTE
Leader-es pályázati támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft összeg is
megtérült Önkormányzatunk részére. Ingatlan értékesítésből 150 E Ft összegű bevétel
realizálódott.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.
támért.kiadás, műk.
célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély
kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen







Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

126143
36306

132677
38185

96822
26583

Telj / a mód. Ei
% ban
72,98
69,62

53430
203408

68996
207461

26117
78843

37,85
38,00

419287

447319

228365

51,05

2156
421443

5928
453247

5792
234157

97,71
51,66

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a béren kívüli juttatások
kifizetése nem időarányosan történik. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő
személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei.
Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Kirendeltségek felé
július végével megküldtük a Közös Hivatal első félévi működéséhez kapcsolódóan fizetendő
hozzájárulás összegére vonatkozó kimutatást. Ennek értelmében Csárdaszállás
Önkormányzatának 1.961 E Ft összeggel, Hunya Önkormányzatának 1.692 E Ft összeggel
szükséges hozzájárulni a hivatal első félévi működéséhez. A kistelepülések részéről a
hozzájárulás megfizetése augusztus elején megtörtént.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányos alatt alakult.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret kevesebb,
mint 40%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 5.7923 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, 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.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

1074

954

Telj. / Mód. Ei
%-ban
88,83

260

567

669

117,99

1476

11666

12424

106,50

5

5

100,00

94

94

100,00

419443

439841

225028

51,16

421443

453247

239174

52,77

Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét.
ÁH-on kívülről
Felhalmozási
bevétel
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen






A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege, valamint az országgyűlési választásokra leutalt támogatás 6.441 E Ft
összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen



Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

9035

6483

Telj / a mód. ei.
% ban
71,75

2351

2440

1719

70,45

6194
17251

6922
18397
1208

3134
11336
1208

45,28
61,62
100,00

17251

19605

12544

63,98

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A 72 %-os teljesítést





befolyásolja, hogy az egyszeri jellegű kifizetések, úgy mint jubileumi jutalom és kereset
kiegészítés kifizetése nem vált még esedékessé.
A dologi kiadások teljesülése jóval az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.277 E Ft-ból 1.636 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 72%-át. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerülnek
beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
o A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves
szinten a megtervezett keret 965 E Ft+áfa.
o A kommunikációs szolgáltatásokra betervezett több mint 800 E Ft-ból is minimális
felhasználás történt a vizsgált időszakban.
A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök
beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt, vírusirtó
programot vásárolt.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
Bevételek
összesen





Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

1033

955

Telj. / Mód. Ei
%-ban
92,45

16951

18572

12056

64,94

0
17251

5
19605

5
13016

100,00
66,39

Az intézmény saját bevétele közel 93%-ban teljesült a vizsgált időszakban, ami azzal
indokolható, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár,
melynek bérleti díj bevétele ebben az évben realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező
közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 65%.
Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása
megtörtént.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9686

9788

7355

Telj / a mód. Ei.
% ban
75,14

2615

2642

1956

74,03

12500
24801

15000
27430

11962
21273

79,75
77,55

0
2000
2000

1821
2000
3821

729
0
729

40,03
19,08

kiadások
összesen
Kiadások
mindösszesen





26801

31251

22002

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 80%-a került felhasználásra. A Tájháznál a
dologi kiadások teljesítése 73 %, a Népháznál 43 %, mely takarékos gazdálkodást mutat. A
Művelődési Ház dologi kiadásai 80%-on teljesültek, melynek oka, hogy a felújítások között
megtervezett összegből a dologi kiadásoknál jelentkezik közel 900 E Ft összegű teljesítés. A
lapkiadás szakfeladaton teljesült kiadás - a realizálódott 161 E Ft összegű bevétel beépítését
követően is – 200 E Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A többletkiadás
finanszírozása az intézmény egyéb szakfeladatain eszközölt megtakarítás terhére történhet.
A beruházások között 455 E Ft összegben történt a Tájházhoz egy előre gyártott ládika és egy
monitor beszerzése, a Művelődési Házba 140 E Ft összegben egy asztal gyártására került sor,
a színházterem felújításához szövetet vásároltak 96 E Ft összegben, egy porszívók vásárlása
történt 26 E Ft értékben, továbbá egy permetező vásárlására került sor 12 E Ft összegben.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Műk.c.átvett
peszk.
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
Bevételek
összesen




70,40

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

5346

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
78,62

105

105

100,00

20001

24315

17650

72,59

0
26801

31
31251

31
23132

100,00
74,02

Az intézményi saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. A Tájháznál a
betervezett 800 E Ft-ból 256 E Ft realizálódott, 32%, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett
6.000 E Ft-ból 4.928 E Ft folyt be, mely 82,13 %.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányossal megegyezik.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú
pe.átadás
Működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

77106

57922

Telj / a mód. Ei.
% ban
75,12

20932

21521

16405

76,23

10742
0

11076
228

8930
228

80,62
100,00

106424

109931

83485

75,94

kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen








0
106424

425
110356

414
83899

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. A járulékok között a rehabilitációs
hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg okozza az időarányost meghaladó teljesülést.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett alakult. A Csárdaszállási telephelyen
működő óvoda dologi kiadásának felhasználása időarányos alatti, az év hátralevő 3
hónapjában 1.344 E Ft áll rendelkezésre, mely magába foglalja a csárdaszállási óvodás
gyermekek étkeztetésének költségeit is. A gyomaendrődi óvodák a dologi kiadások
tekintetében a rendelkezésre álló keret 90 %-át már felhasználták. A 8.145 E Ft előirányzatból
841 E Ft maradt az év hátralevő részére. Az intézmény helyzetét nehezíti, hogy október 15-én
állami támogatás lemondásra került sor a gyereklétszám csökkenéséből adódóan. Az 1.290 E
Ft összegű lemondásból 1.100 E Ft bértámogatáshoz kapcsolódik, 190 E Ft pedig működési
kiadások finanszírozásához.
A 228 E Ft pénzeszköz átadás az elmúlt évi NTP-OTM-MPA-12-062 pályázat elszámolásához
kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melynek összegét 2014. 06.27-én fizette vissza az
intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériuma részére.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok,
gyermekszék, étkezőasztal) történtek.

adatok E Ft-ban

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






97,41
76,03

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

1100

887

Telj. / Mód. Ei
%-ban
80,64

178

178

100,00

106059

250
108826

250
83640

100,00
76,86

106424

2
110356

2
84957

100,00
76,98

Az intézményi működési bevételből 126 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel, valamint itt jelenik meg az óvoda vacsora bevétele 382 E Ft
összegben, illetve a szolgáltató áramdíj túlfizetést utalt vissza 320 E Ft összegben.
A támogatás értékű működési bevételek között 178 E Ft realizálódott, mely a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, akik 1 fő pedagógus szakirányú képzését támogatják.
A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 250 E Ft pályázati támogatás (Dr.
Oetker), melyből gyermek szék és étkező asztal vásárlása történt.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos mértéket, mely
elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Az év hátralevő részében az intézmény vezetőjének fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű
kiadások alakulására annak érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre
álló éves keret összegét.

Összegzés, kitekintés:
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2014. december 31-én. Ezek közül néhány:
 a folyamatban lévő pályázatok
 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
 intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
 az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
 mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.
Év végéig mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne
jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2014. október 29.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. 1-9 havi gazdálkodásának alakulása

Működési támogatás alakulása 2014. 01. 01.-2014. 09. 30. között (adatok E Ft-ban):
Megnevezés
Intézményfinanszírozás

Előirányzat

Teljesítés

368 362

276 971

Időarányos tervezett előirányzat: 276 271 E Ft
I.

BEVÉTELEK

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése 2014. 1-9. hó között 72,47% volt, mely 2,52 %-kal
alacsonyabb a tervezett előirányzatnál.
Két bevételi jogcím esetében figyelhető meg bevétel kiesés, a tervezett előirányzathoz képest. Egyik a
szociális étkeztetés, mely jogcím esetében csökkent a tervezetthez képest az igénybevevők száma,
másik az idősotthoni ellátás, melynek kihasználtsága 100%-os ugyan, de a fizetőképesség alacsonyabb
összegben realizálódott, mint ahogyan azt a költségvetés tervezésekor látható volt.
Egyéb jogcímek esetében a tervezetteknek megfelelően alakultak a bevételek. Várhatóan az év
hátralévő részében a bevétel elmaradása a költségvetésünk teljesítését nem fogja hátrányosan érinteni,
mert a kiadási oldalon is sikerül megtakarítást elérni a bevétel kiesés kompenzálására.
II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 159 fő. Ezen túl 2014. szeptember 30-án 35 fő
intézményünknél felvett közfoglalkoztatott dolgozó segíti feladataink ellátását.
A bérkompenzáció, az ágazati pótlék, valamint a közfoglalkoztatottak bértámogatásának
költségvetésbe történő beépítését követően a személyi juttatások előirányzatai valamennyi jogcím
esetében a tervezett szintnek megfelelően fognak alakulni.
Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a
tervezettnek megfelelően alakultak 2014. szeptember 30-ig.

2.

Dologi kiadások

A vizsgált időszakban a dologi kiadások tekintetében alulfinanszírozottság figyelhető meg. Ennek oka,
hogy az energiadíjak teljesítése az időarányos tervezett összeg alatti, továbbá az étkeztetés
tekintetében is a bevételkieséshez kapcsolódó megtakarítás érvényesül az élelmiszer beszerzés és
hozzá kapcsolódó ÁFA jogcímekhez. Megtakarítás figyelhető meg a gyógyszer és pelenkabeszerzés
jogcímek időarányos teljesítésénél is, valamint a papír, írószer és tisztítószer beszerzés tekintetében is.
A dologi kiadásokban keletkezett utóbbi megtakarítások elsősorban az évről évre kiírásra kerülő
beszerzések gazdaságossága, valamint az intézmény takarékos gazdálkodásának köszönhető.
3.

Fejlesztés

Intézményünk 2014. évben nem tervezett fejlesztést, felújítást, az államháztartási törvény
módosulásából eredően a 200 E Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök azonban ezen a jogcímen kerülnek
elszámolásra, a vizsgált időszakban 743 E Ft összegben.
Ebből 357 E Ft összeg, az intézménynél futó TÁMOP-6.1.2/1/11-2012-1233 számú pályázat keretein
belül beszerzett kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik, a fennmaradó 386 E Ft az intézmény
működéséhez kapcsolódik.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2014. 1-9 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Előre láthatólag az év végéig valamennyi jogcím tekintetében a tervezetteknek megfelelően fog
alakulni a teljesítés, a bevételkiesést a dologi kiadásokból eredő megtakarítással kompenzálni tudjuk.
Év végi kitekintésként úgy ítéljük meg, hogy az intézmény az éves gazdálkodását saját költségvetési
kereteiből biztosítani tudja, a szükséges forrás a szakmai munka folytatásához rendelkezésre fog állni.
Gyomaendrőd, 2014. október 8.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

A Városi Egészségügyi Intézmény 2014. 1-9 havi gazdálkodásának alakulása

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés
Működési célú támogatás államháztartáson
belülről
(OEP finanszírozás, TÁMOP pályázat
bevétele)
Működési bevételek
( intézményi saját bevétel )
Belföldi finanszírozás bevételei
( Maradvány igénybevétele, önkormányzati
támogatás )

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti
előirányzat
157.394

Módosított
előirányzat
160.735

4.664

4.664

3.882

6.502

25.346

21.050

122.246

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk, a bértámogatás összegével haladja
meg az időarányos tervezést.
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó bevételünk 1.779 eFt.
Az 1 fő védőnő foglalkoztatását támogató pályázat záró elszámolása beadásra került.

Működési bevételek
Intézményi saját bevételeink a tervezett szinten állnak.

Belföldi finanszírozás bevételei
Önkormányzati támogatás:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

6.502 eFt.
7.539 eFt.
4.996 eFt.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési célú
kiadás
Beruházások

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470
0

Módosított
előirányzat
72.708
22.554
86.862
448

0

8.173

adatok: eFt.
Teljesítés
55.223
16.067
56.452
299
3.810

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások, és a munkaadót terhelő járulékok a tervhez hasonlóan alakultak.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a módosított előirányzathoz képest. Az előző rendelet
módosítással beépítésre került az előző évi pénzmaradványunk.
Egyéb működési célú kiadás
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetésünk 299 eFt. volt.

A fejlesztési kiadások alakulása
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek változásához igazodva 2014. év
elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Megvásároltunk egy mosó/fertőtlenítő berendezést,
egy vízpisztolyt és a bútorzatot. Kezelőágyat készíttettünk a fizioterápiai szakrendelés számára.
Monitorokat vásároltunk három szakrendelésre, valamint elkészült az ügyeleti épület udvarára a 30
beállós kerékpár tároló.

Gyomaendrőd, 2014. október 21.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői megbízatása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségét 2014. december 31-ig Vass Ignác látja el. A határozott idő
lejárta előtt a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatnak gondoskodni kell a feladat ellátásáról.
A vezető tisztségviselő jogállását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.)
szabályozza. A társaságot egy vagy több ügyvezető képviselheti, a hatályos alapszabályban foglaltak szerint ezt a
jogosultságot egy vezető tisztségviselő látja el. Több személy ügyvezetésére a társaság fennállásának ideje alatt
nem merült fel igény. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban, vagy
munkaviszonyban láthatja el. Jelenleg az ügyvezető a tisztséget megbízási jogviszony keretében látja el. A díjazás
mértékét a felek szabadon állapítják meg, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltakra. A Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft egyszemélyes
gazdasági társaság, az egyedüli tag (Képviselő-testület) az ügyvezetésnek utasítást adhat, melyet a tisztségviselő
köteles végrehajtani. A vezető tisztségviselő nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban mely
főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Az
ügyvezető és hozzátartozója a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével nem köthet saját nevében, vagy saját
javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
ügyvezetője önállóan jegyzi a céget, és gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogot.
A közfürdő dolgozóival szemben támasztott képesítési előírásokat a 37/1996.(X.18.) NM rendelet az alábbiak szerint
határozza meg. A fürdő engedélyezett kapacitása 2300 fő. A főmérnöki feladatokat jelenleg az ügyvezető látja el.
Fürdő kapacitása
A. > 1500 fő
B. 400-1500 fő
C. < 400 fő
Fürdővezető
Felsőfokú iskolai végzettség, valamint
Középfokú szakirányú
Középfokú iskolai
legalább alapfokú szakirányú végzettség és végzettség és 5 év szakmai végzettség (érettségi) és
gyakorlat
5 év szakmai gyakorlat
5 év szakmai gyakorlat1
2
Szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
5
év
Szakirányú
felsőfokú
Főmérnök
szakmai gyakorlat
végzettség
Középfokú iskolai végzettség és alapfokú szakirányú végzettség vagy szakmunkás végzettség:
Gépész3
vízműkezelő, vízforgató gépész
Uszodamester Középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga Úszómesteri vagy
uszodamesteri vizsga
Fürdőorvos
A fürdőgyógyászati részleg vezető orvosa a gyógykezelésnek megfelelő szakirányú képzettséggel
rendelkezzék (reumatológus, fizioterápiás vagy mozgásszervi-rehabilitációs szakorvos)
Gyógymasszőr Középfokú iskolai végzettség és gyógymasszőr vizsga
Masszőr
Masszőr vizsga
Fizioterápiás
Középfokú iskolai végzettség és szakirányú ápolói vagy asszisztensi végzettség
ápoló vagy
asszisztens
Munkakör

1 Ha a közfürdőnek van főmérnöke, középfokú végzettség is elfogadható, de a
__________
2 Főmérnökre az A.
legalább alapfokú szakirányú végzettség ebben az esetben is kötelező.
kategóriában feltétlenül szükség van, ha víztisztító-forgató berendezés van a közfürdőben.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek számít: gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész
üzemmérnök. Egyébként, ha a közfürdőben víztisztító-forgató berendezés nincs, az A. és B.
kategóriában (épületgépész) technikus is betöltheti ezt az állást. Ez utóbbi esetben a B.
3 A C. kategóriában, ha nincs vízforgató berendezés,
kategóriában gépészre nincs szükség.
gépészre nincs szükség, ha a közfürdő biztonságos üzemeltetése gépek alkalmazása nélkül is
megoldható (pl. ügyeletes vízvezeték-szerelő rendelkezésre áll.)

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület az ügyvezetői feladatok ellátására az alábbi kérdésekben kell
döntenie:
1.) A jelenlegi ügyvezetőt bízza meg a feladatok ellátásával, vagy az ügyvezetői állás betöltésére pályázatot ír ki.
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2.) Amennyiben pályázat kiírása mellett dönt a Tisztelt Képviselő-testület, úgy döntenie kell arról, hogy a főmérnöki
állás betöltésére is alkalmas képesítési feltételekkel határozza meg a követelményeket, vagy a kiírásban csak az
ügyvezetővel szembeni előírásokat érvényesíti. A pályázat kiírása esetén az ügyvezetői állásra javasoljuk a
feltételeket meghatározni, azzal, hogy részesüljön előnyben az elbírálás során, aki megfelel a főmérnöki
feltételeknek is.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői megbízatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft legfőbb
döntéshozó szerve a PTK 3:109.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Vass Ignác ügyvezetői
megbízását 2015. január 1-től határozott időre …év…….hó…napjáig (legfeljebb 5 évre) megbízási díjának
változatlanul hagyása mellett meghosszabbítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői megbízatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft legfőbb
döntéshozó szerve a PTK 3:109.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az ügyvezetői feladatok
ellátására az alábbi pályázatot teszi közzé:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrődi Liget
Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége: a Gyomaendrődi
Liget Gyógyfürdő és Kemping teljes körű üzemeltetése.
A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. sz.
A társaság legfontosabb adatai a 2013. december 31-i mérlegadatok alapján:
Saját tőke:
11.086 eFt Mérleg szerinti eredmény:
255 eFt
Jegyzett tőke: 3.200 eFt Értékesítés nettó árbevétele:
99.197 eFt
A jogviszonyra vonatkozó feltételek: ügyvezetői megbízás 2015. január 1-től 2019. december 31-ig tart.
Foglalkozás jellege: megbízási jogviszony.
A munkavégzés helye: a társaság székhelye.
Jövedelem: megegyezés szerinti alapfizetés továbbá megegyezés szerinti személygépkocsi és telefonhasználat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. január 1.
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A vezető tisztségviselői jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
Az ügyvezető fő feladatai: az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az
Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait.
Gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről. Ügyvezetői feladatait
az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége
alapján köteles ellátni. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot. Önálló, cégszerű aláírásra jogosult. Az
ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító
Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve ügyvezetői
kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
Az fő feladatai tételesen:
·gyakorolja az ügyvezetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogait
·ellátja a Társaság ügyvezetését
·gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
·kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet,
kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket
·kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját
·vagyonpolitikai koncepciót készít és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont annak
hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében
·megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és
betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
·elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti
·a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
·kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfolióját
·felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket
·kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé
Pályázati feltételek:
·
magyar állampolgárság, cselekvőképesség
·
büntetlen előélet
·
felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma)
·
legalább 5 éves szakmai tapasztalat
·
legalább 3 éves vezetői gyakorlat
·
3/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A pontjában meghatározott alapfokú szakirányú végzettség
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
,
·"B" kategóriás jogosítvánnyal,
·fürdővezetés területén szerzett tapasztalattal,,
·projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik
·rendelkezik 3/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A pontjában a főmérnöki
munkakörre előírt szakirányú felsőfokú képesítéssel 5 éves szakmai gyakorlattal

A pályázathoz csatolni kell:
·a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
·három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló
feladóvevényt)
·iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
·a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási,
marketing és PR terveket, kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
·bérigényt,
·hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban
részt vevő személyek részére (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 39. § (1) bek. a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy
hozzájárul-e teljes pályázati anyagának megismeréséhez)
·nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
·nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását
A munkakör jelentősége és bizalmi jellege miatt szükséges a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése, a
pályázat nyertessége esetén
A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell személyesen
vagy postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének pályázata „
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A pályázat benyújtásának helye: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Titkársága
A pályázat beérkezésének határideje: 2014. november 28. 12:00 óra. (A pályázatokat érvényesen úgy lehet
benyújtani, hogy azok fenti határidőre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságához beérkezzenek.)
A pályázat elbírálásának rendje:
·a pályázatok a beadási határidő leteltével kerülnek felbontásra
·a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a képviselő-testület hallgatja meg, 2014……..én, órától
·a képviselő-testület dönt az ügyvezető személyét illetően a meghallgatást követő első testületi ülésén
·a pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.
A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek tekintse! A
felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem
vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült
költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek
fogadja el.
A pályázattal kapcsolatos további információk:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra vonatkozó tájékoztatás az alábbi
személytől kérhető:
Toldi Balázs polgármester tel.: 06/66/521-600; 06/30/3838035
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 10.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Macsári Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Macsári Judit háziorvos írásban jelezte, hogy a felnőtt háziorvosi feladat ellátására kötött feladat-ellátási
szerződést módosítani szeretné a rendelési idő változása miatt:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Jelenlegi rendelési idő:
9,00-13,00
11,00-15,00
9,00-13,00
11,00-15,00
9,00-13,00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Módosítani kívánt rendelési idő:
9,00-13,00
9,00-13,00
9,00-13,00
9,00-13,00
9,00-13,00

A módosítással a rendelési idő összességében változatlan marad.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény 2/B §-a alapján a rendelési időre az önkormányzattal kötött
szerződésben külön ki kell térni. A rendelési idő változása miatt szükséges a szerződés módosítása, mely
módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben dr. Macsári Judit háziorvos kérelmének
megfelelően hozzájárul a szerződés módosításához, úgy a körzetben a betegek csak délelőtt tudják felkeresni az
orvosukat, nem lesz délutáni rendelés, ezáltal a betegek érdeke sérülhet.
Az előterjesztés mellékletében található táblázatban tájékoztatásul ismertetjük a felnőtt, gyermek háziorvosok
valamint a fogorvosok feladat-ellátási szerződésében rögzített rendelési időt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

Döntési javaslat
"Dr. Macsári Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Macsári Judit kérelmének helyt adva, a 1. számú
felnőtt háziorvosi körzetre 2013. augusztus 13. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és
az alábbi szerződés-módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2014. évi II. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Macsári Judit egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye: 5520 Szeghalom, Bocskai u 1-3/C.,
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telephelye: 5500 Gyomaendrőd Dr. Pikó Béla u. 3., lakcíme: 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2.)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. augusztus 13. napján határozott idejű szerződést – 2013. 10. 01. napjától 2018. szeptember 30.
napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Dr. Macsári Judit háziorvos
írásban jelezte, hogy módosítani kívánja a rendelési időt, melyhez az Önkormányzat jelen szerződésmódosítással
hozzájárul. A rendelési idő változása miatt a szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott
háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas
állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 9,00-13,00 óra között (rendelési időben) a
Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási
idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
A felek által Gyomaendrődön 2013. augusztus 13. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. november 6.
…………………………….
Dr. Macsári Judit
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felnőtt háziorvosok
2. körzet

4. körzet

5. körzet

6. körzet

7. körzet

8. körzet

Dr. Schóber
Ottó

Dr. Darvas
Tamás

Dr. Petríkó
Attila

12,00-16,00

9,00-12,00

9,00-13,00

Kedd

8,30-12,30

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-13,00

12,00-16,00

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-13,00

Csütörtök

8,30-12,30

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-13,00

Péntek

8,30-12,30

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-13,00

Helyettesít:
Dr. Petríkó
Attila
8,00-9,00 és
13,00-14,00
8,00-9,00 és
13,00-14,00
8,00-9,00 és
13,00-14,00
8,00-9,00 és
13,00-14,00
8,00-9,00 és
13,00-14,00

Dr. Varga
Edit Brigitta

Hétfő

Dr.
Kolozsvári
Árpád
9,00-12,00

Szerda

8,30-12,30
8,30-12,30
8,30-12,30
8,30-12,30
8,30-12,30

Házi gyermekorvosok

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Dr. Fekécs Tünde

Dr. Katona Piroska

Dr. Varga Géza

8,00-11,00 és 14,00-15,00
12,00-16,00
8,00-11,00 és 14,00-15,00
8,00-11,00 és 14,00-15,00
8,00-11,00

10,00-11,00 és 14,00-16,00
13,00-16,00
10,00-12,00 és 13,00-15,00
07,00-07,30 és 13,00-16,00
10,00-11,00 és 13,00-14,00

8,30-11,30 és 13,00-14,00
8,30-11,30 és 13,00-14,00
8,30-11,30 és 13,00-14,00
10,00-14,00
8,30-11,30 és 13,00-14,00

Fogorvosok

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

1. körzet
Dr. Valach Béla
7,30-12,30 és
14,30-19,00
14,30-19,00
7,30-12,00 és
14,30-19,00
-7,30-12,00 és
14,30-16,00

21. körzet
Dr. Török Anna
14,00-18,00

3. körzet
Békés Fogászati Bt.
10.00-18.00

4. körzet
Békés fogászati Bt.

11.00-18.00

13,00-18,00
8,00-15,00

12.00-18.00
08.00-15.00

08.00-14.00
09.00-16.00

8,00-15,00
8,00-15,00

12.00-17.00
08.00-11.00

08.00-14.00
08.00-11.00

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A GYÜSZ-TE és a Körös Kajak SE kérelme
Komróczkiné Tóth Katalin
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hetekben két egyedi támogatási kérelem érkezett a Tisztelt képviselő testülethez, melyek az alábbiak:
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé,
hogy támogatásukkal segítse a 2014. november 29-én megrendezésre kerülő VI. Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka Verseny megrendezését. A tavalyi évben 300.000 Ft-os támogatásban részesült az egyesület, ebben
az évben is ekkora összeget kérnek.
A rendezvény célja a hagyományok ápolása mellett a helyi lakosok közösségének erősítése, építése.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A Körös Kajak SE szintén kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő- testülethez, melyben olimpikon kajakosunk, Tótka
Sándor 2015-től adódó lehetőségeit, terveit vázolja, miszerint Sanyi 2015 januárjától Budapesten kívánja folytatni a
felkészülését a 2016-os olimpiára. Ez lehetőséget adna az ifjú olimpikonnak arra, hogy a legnagyobbakkal és a
legjobb helyen készüljön fel e hatalmas megmérettetésre. Arra is lehetősége van még, hogy továbbra is a Körös
Kajak SE színeiben induljon, de ehhez az egyesületnek komoly anyagi támogatást kell nyújtania Sanyinak. Az
egyesületnek évi 3millió forinttal kellene Őt támogatnia ahhoz, hogy továbbra is a Körös Kajak SE színeiben
versenyezhessen.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek tükrében tárgyalja meg az előterjesztést és arról dönteni
szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"Gyüszte és Körös Kajak kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület kérelmének, és VI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny rendezvényüket
300.000,- Ft támogatásban részesíti, melynek forrásául a 2014. évi költségvetésben az önkormányzati
rendezvényekre elkülönített 2 millió Ft összeget jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyüszte és Körös Kajak kérelme"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Körös Kajak SE kérelmének, és ………. Ft
támogatásban részesíti az egyesületet, melynek forrását a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor jelöli ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Szponzori szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
sz.; PIR: 725525; adószáma: 15725527-2-04; AHTI: 735122; képviseli: Toldi Balázs polgármester;
továbbiakban: Szponzor)
másrészről
Körös Kajak Sportegyesület (5500 Gyomaendrőd Besenyszegi út 4/1. sz.; Adószáma: 18379431-1-04;
képviseli Gellai Imre elnök; (a továbbiakban: Szponzorált) között az alábbi feltételekkel.
1.

Szponzor vállalja, hogy a Szponzorált tagjaként, annak neve alatt versenyző Tótka Sándor felnőtt
kajak válogatott keret tagjának a 2016-os Olimpiára történő felkészítését szponzorálja jelen
szerződés 2. pontjában részletezettek szerint.

2.

A Szponzor köteles:
a) Szponzorált kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges eszközöket így a város címerének
hiteles grafikai formátumát hibátlan minőségben átadni.
b) Szponzorált szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni.
c) Jelen szerződés aláírását követően az alábbiakban részletezett határidőre szponzori
támogatásként a Szponzorált bankszámlájára átutalni
- jelen szerződés aláírásától számítva 60 napon belül 1.750.000 Ft-ot azaz Egymillióhétszázötvenezer Ft-ot
- továbbá a 2016-os Olimpiára történő kvalifikáció megszerzéséről szóló okirat bemutatását
követő 30 napon belül további 1.750.000 Ft-ot azaz Egymillió-hétszázötvenezer Ft-ot

3.
a)
b)
c)

d)

A Szponzorált vállalja hogy
a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott címer és Gyomaendrőd
megjelölés
megjelenését, az alábbi helyeken biztosítja a jelen Szerződés hatálya alatt:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain,
versenyek tartama alatt a Szponzor molinóját kihelyezi, és a versenyző sportruházatán a
Gyomaendrőd megnevezést és a település címerét feltünteti.
a versenyző minden nyomtatott reklám és bemutatkozó anyagán, a Szponzor megnevezését
és a település címerét elhelyezi.
a Szponzorált honlapján a Szponzor megnevezését és a település címerét a támogatók között
megjeleníti, valamint az átlépést linkkel a www gyomaendrod.hu oldalra biztosítja.
Szponzorált hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját
kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal
történt egyeztetést követően.
Szponzorált kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen
szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordíthatja. Szponzorált a szponzorációs díjból
teljesített kifizetéseiről a Szponzort a támogatás folyósításának évét követő év április 30-ig
írásban tájékoztatja.

4.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan
határidők betartásával együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű
teljesítése biztosítható legyen.

5.

A Felek rögzítik, hogy, amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzori
támogatás, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott célra

használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing tevékenységeket
nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes
összegét, a Szponzor részére visszafizetni.

6.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés esetleges módosításával vagy megszűntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek
kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik
meg.

A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, és a sportról szóló 2004. évi I tv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag aláírják.
A szerződés két számozott oldalból áll, és 3 eredeti példányban került aláírásra.
Gyomaendrőd, 2014…..
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza
és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, amellyel kapcsolatban minden év november utolsó napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét.
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot 2014. november 28.
napjáig szíveskedjen részükre megküldeni.
A tervezetben a körzethatárokat a korábban meghatározottakkal összeegyeztetve az alábbiak szerint alakítanák ki:
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola beiskolázási körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig, Arany János utca végig,
Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, BajcsyZsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig,
Béke utca végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca végig,
Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai
Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig,
Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca
végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól
végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató
utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi
János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin
János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig,
Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti
utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig,
Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig,
Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca
végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás
király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér
végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti
Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig,
Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi
István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig,
Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig,
Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka
Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium beiskolázási körzete:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig, Baross Gábor utca végig,
Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig,
Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig,
Egressy Béni utca végig, Endrődi utca végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron
utca végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca végig,
József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri utca végig, Kilián tér végig,
Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca
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végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig,
Magtárlaposi utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig,
Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig,
Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep végig, Orgona utca végig, Polányi
Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig, Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig,
Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal
utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca
végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak végig,
Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig, Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig,
Zsák utca végig, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
A tervezet nem tartalmazza a 2013. december 1. napjával hatályba lépett utcanévváltozásokat, mely változásra a
határozati javaslatban hívjuk fel a Kormányhivatal figyelmét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által
kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel,
és az alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola beiskolázási körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig, Arany János utca végig,
Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig, Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, BajcsyZsilinszky út végig, Balassi Bálint utca végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig,
Béke utca végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca végig,
Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai
Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig,
Dobó István utca végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca
végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól
végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató
utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi
János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin
János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig,
Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti
utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig,
Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig,
Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig, Lévai utca
végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás
király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér
végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti
Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig,
Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi
István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig,
Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig,
Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka
Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium beiskolázási körzete:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig, Baross Gábor utca végig,
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Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig,
Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig,
Egressy Béni utca végig, Endrődi utca végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron
utca végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca végig,
József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri utca végig, Kilián tér végig,
Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca
végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig,
Magtárlaposi utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig,
Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig,
Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep végig, Orgona utca végig, Polányi
Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig, Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig,
Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal
utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca
végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak végig,
Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig, Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig,
Zsák utca végig, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Kormányhivatalt, hogy
az Önkormányzat 2013. december 1. napjával az alábbi utcák közterületi elnevezését az alábbiak szerint
módosította:
B Molnár Imre utca
Fürst Sándor utca
Kiss Lajos üdülőtelep
Korvin Ottó utca
Kulich Gyula utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Tanács utca
Zalka Máté utca

Géza fejedelem utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep
Varjasi utca
Szent István utca
Kállai Ferenc utca
Luther utca
Kovács Imre utca
Kálmán Farkas utca
Dávidházi Sámuel utca
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 2015. január 1. napjától
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismeretes a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet 2014. szeptember 1. napja helyett, a jelenlegi szabályok alapján 2015. január 1-én kerül
hatályba léptetésre.
A rendelet előírásairól a Térségi Szociális Gondozási Központ korábban több alkalommal is tájékoztatást nyújtott a
korábbi Képviselő Testületnek, fórumot szervezett a szülők, pedagógusok részére.
A rendelet előírja a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok fajtáját valamennyi korcsoport számára,
valamennyi étkeztetési forma esetében (7.§.), valamint részletezi, hogy melyek azok az élelmiszerek, alapanyagok
melyet a közétkeztetésben a rendelet hatálybalépését követően nem lehet felhasználni (14.§.). A rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza az „egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat tíz élelmezési napra,
egy főre számítva”.
Az Intézmény az élelmezésvezetővel és a külső szakértővel egyeztetve átnézte, hogy a jelenleg felhasznált
élelmezési nyersanyagok közül, melyek azok, amelyek a rendelet hatálybalépését követően nem alkalmazhatók a
közétkeztetésben és melyek azok az új nyersanyagok, élelmiszerek, melyek újként be kell vezetni akár
nyersanyagként, akár a kisétkezések kínálataként.
Ezek függvényében 2014. októberében kiírásra került a következő évre (2015. január 1-2015. december 31.)
vonatkozó különféle élelmiszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, mely jelenleg az ajánlattételi
időszakban van.
A közbeszerzés nettó becsült értéke 134 261 440 Ft, mely szükségesség teszi a közbeszerzés európai uniós
értékhatárok szerinti lefolytatását.
Figyelembe véve a rendelet fent említett részeit és az újonnan beszerzendő nyersanyagok árait, az intézmény
megvizsgálta, hogy 2015. január 1. napját követően mi az a nyersanyagnorma, mellyel eleget tud tenni a rendelet
szabályainak (napi 3dl tej, vagy annak megfelelő kalciumtartalmú tejtermék, napi zöldség-gyümölcs rendeletbe
szabályozott alkalommal, stb).
A részletes számítás az előterjesztés mellékletében található.
Az Intézmény által elvégzett számítások alapján a nyersanyagnormák emelkedése miatt szükséges a
gyermekétkeztetés térítési díjait megemelni, ezáltal szükséges módosítani a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletet, melynek módosítását a döntési javaslatban
olvashatják.
Az Intézmény fenntartója, a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa tárgyalta az előterjesztést, javasolja a gyermekétkeztetés térítési díjának rendelet szerinti módosítását.
Mind Hunya Község, mind Csárdaszállás Község Önkormányzata soron következő novemberi ülésükön napirendre
tűzik jelen előterjesztést, így biztosítva hozzájárulásukat a gyermekétkeztetés térítési díjainak módosításához.
Fentiek szerint készült el a módosító rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Előzetes hatásvizsgálat
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2015.
január 1-vel lép hatályba, az abban foglalt előírások miatt mind a nyersanyagnormák mind a térítési díjak
emelkednek. Az étkeztetést igénybevevők részére nagyobb terhet ró a megemelt térítési díj megfizetése, azonban
17

ettől az Önkormányzat nem tud eltérni, a gyermekétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat be
kell tartania.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a gyermekétkeztetés térítési díjait, úgy a gyermekétkeztetésben nem
tudja a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
szabályait bevezetni és megtartani.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás
1. § A Társulási Tanács által meghatározott térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással beépítésre
kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Döntési javaslat
"A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 2015. január 1. napjától"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Tervezet
…./2014. (………) önkormányzati rendelet
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2014. (……..) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gyermekétkeztetés térítési díjai
A
B
C
D
Teljes árú térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Óvoda
83
216
Általános iskola
99
108
267
Középiskola
165
298
50 %-os térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Óvoda
41
108
Általános iskola
49
54
133
Középiskola
82
149
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák
18

E
Uzsonna
66
95
Uzsonna
33
47
-

F
Vacsora
165
222
Vacsora
82
111

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X. 172-2 /2014.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: kérelem nyersanyagnorma emelésre

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester
5500 Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Polgármester Úr!
„Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról” 2014. szeptember 1. napja helyett, a jelenlegi szabályok
alapján 2015. január 1-én kerül hatályba léptetésre.
A rendeletbe foglaltakról korábban több alkalommal is tájékoztatást nyújtottunk a korábbi Képviselő
Testületnek, fórumot szerveztünk a szülők, pedagógusok részére, hogy szervezett fórum keretében is
tájékoztatatást nyújtsunk a várható változásokról, melyre szakértőt is meghívtunk Sinyiné Nagy Éva
személyében.
A rendelet előírja a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok fajtáját valamennyi
korcsoport számára, valamennyi étkeztetési forma esetében (7.§.), valamint részletezi, hogy melyek
azok az élelmiszerek, alapanyagok melyet a közétkeztetésben a rendelet hatálybalépését követően nem
lehet felhasználni (14.§.). A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza az „egyes élelmiszerekre,
élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat tíz élelmezési napra, egy főre számítva”.
Intézményünk az élelmezésvezetővel és a külső szakértővel egyeztetve átnézte, hogy a jelenleg
felhasznált élelmezési nyersanyagok közül, melyek azok, amelyek a rendelet hatálybalépését követően
nem alkalmazhatók a közétkeztetésben és melyek azok az új nyersanyagok, élelmiszerek, melyek
újként be kell vezetni akár nyersanyagként, akár a kisétkezések kínálataként.
Ezek függvényében 2014. októberében kiírásra került a következő évre (2015. január 1-2015.
december 31.) vonatkozó különféle élelmiszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, mely
jelenleg az ajánlattételi időszakban van.
A közbeszerzés nettó becsült értéke 134 261 440 Ft, mely szükségesség teszi a közbeszerzés európai
uniós értékhatárok szerinti lefolytatását.
Figyelembe véve a rendelet fent említett részeit és az újonnan beszerzendő nyersanyagok árait,
intézményünk megvizsgálta (két próba hónappal alátámasztva, mely időszak (március, április) alatt a
rendeletben foglaltakat körülbelül 90%-ban teljesítettük), hogy az akkor még szeptember 1-t követően
(most 2015. január 1-t) mi az a nyersanyagnorma, mellyel eleget tudunk tenni a rendelet szabályainak
(napi 3dl tej, vagy annak megfelelő kalciumtartalmú tejtermék, napi zöldség-gyümölcs rendeletbe
szabályozott alkalommal, stb), melyet az alábbi táblában foglalunk össze:

Bölcsőde

Megnevezés
Gyomaendrőd jelenlegi
nyersanyagnorma
Gyomaendrőd 2015. január
1-től alkalmazandó
nyersanyagnorma

Emelkedés %-ban

ebéd

Óvoda
tízórai

ebéd

Általános Iskola
uzsonna

reggeli

tízórai

*Középiskola

ebéd

uzsonna

vacsora

reggeli

ebéd

vacsora

90

55 138

40

60

70 180

60

100

100 192

142

120

65 170

52

78

85 210

75

130

130 235

175

18

30

30

21

25

30

33

23

16

30

22

23

*Középiskolai étkeztetést 2015. január 1-től várhatóan csak táboroztatás keretében és külső szolgáltatásként fog bonyolítani az intézmény

Összehasonlítást is végeztünk a környező településeken a jelenleg alkalmazott nyersanyagnormákkal,
melyet az alábbi táblázatban foglalunk össze:
Bölcsőde

Megnevezés

ebéd

Óvoda
tízórai

ebéd

Általános Iskola
uzsonna

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

Középiskola
vacsora

reggeli

ebéd

uzsonna

130

130
136
117
127

235
262
252
218

175
164
181
156

151 310
226 340
246 335

181
188
269

Környező településen alkalmazott jelenlegi nyersanyagnormák
Gyomaendrőd 2015.
január 1-től
alkalmazandó
nyersanyagnorma

Mezőtúr
Szarvas
Mezőberény
Kondoros
Gyulakonyha
Dévaványa
Szeghalom
Dréher étterem
söröző –
Gyomaendrőd

120

206
198

65
52
59
58
78
69
53
87

170
187
214
132
209
205
238
212

52
45
50
52
44
69
53
87

78

85
75
65
69
99
70
67,5
113
87

210
75
238 57
235 65
210 69
256
285
72
284
67,5
296
87

163

265

Hangsúlyozzuk, hogy a vizsgált településeken alkalmazott nyersanyagnorma összegek, a jelenlegi
szabályozók szerinti étkezés biztosításához szükséges forrást foglalja magába, a fenti konyhák közül
minta menzai étkeztetést csak a Gyulakonyha, a szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft és a
Kondorosi önkormányzat folytat, a többi étkeztető esetében a rendelet bevezetését követően
emelkedés várható.
Intézményünkben az elmúlt három évben nem történt normaemelés, mert a közbeszerzési eljárások
lefolytatása kapcsán a beszerzési árak azt nem tették indokolttá. Azt már korábban is több alkalommal
jeleztük, hogy a rendelethez való alkalmazkodást a jelenleg alkalmazott nyersanyag árak csak részben
teszik lehetővé.
Amennyiben a jogszabálynak az intézmény valamennyi pontban meg kíván felelni, úgy minimum a
fenti összegű emelésre szükség lenne, mert alacsonyabb összegből a közétkeztetés új formája nem
finanszírozható.
Ezen túl az elmúlt másfél évben számtalan olyan konyhatechnológiai, főzési eljárást módosítottunk,
mely az étkezés színvonalát magasabb szintre emelheti, mely az előállítás költségét nem befolyásolja,
de a minőségi javulást eredményezhet.
A nyersanyagnorma emelési-igényünkkel együtt térítési díj emelési kérelemmel fordulunk a Tisztelt
Képviselő Testülethez, mivel az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról, a 151 . §. (3) pontja szerint „a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege”.

A térítési díj megállapításához elengedhetetlen a nyersanyagnormák meghatározása, ezért
véleményünk szerint a Tisztelt Fenntartónak 2014. november hónap elején szükséges lenne azt
megvitatni és határozatot hozni.
Ennek indoka:
A gyermekétkeztetés állami támogatását 2014. novemberében kell megigényelni, melynek
megalapozottságát a MÁK 2015. februárjában helyszíni ellenőrzéssel vizsgál meg.
Az üzemeltetési támogatás meghatározásánál szükséges feltüntetni az alkalmazandó térítési díjak
összegét (ez adja az elvárt térítési díj bevétel összegét a létszám és étkezési forma szorzatának
figyelembevételével), melyet helyi rendelettel alá kell támasztani.
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó üzemeltetési támogatást ezen igénylés alapján kapja meg az
önkormányzat, annak módosítására a miniszterek döntése alapján az ellenőrzést követően - a M.Á.K.
határozata alapján van CSAK lehetőség -, mely pluszigény esetén nem biztos, hogy teljes egészében
megítélésre kerül.
A térítési díj emelkedés önkormányzatra gyakorolt hatása:
A gyermekélelmezés üzemeltetési támogatását a költségvetési törvény vonatkozó szabályai alapján „a
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és jövedelemtermelő
képességét is fegyelembe véve – a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős
miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter” dönti el.
2014. évben az alábbiak szerint került meghatározásra az üzemeltetési támogatás:
Ssz

Megnevezés

1

A
támogatás
szempontjából
figyelembe vett nyersanyagköltség és
dologi kiadás összege
Elvárt éves térítési díj bevétel
Üzemeltetési
csökkentő
tétel
(vásárolt/részben vásárolt szolgáltatás
esetén)
Támogatás alapja (1-2-3)
Támogatási mérték az 1 főre jutó
iparűzési adóerő-képesség alapján
(90%)
Üzemeltetési támogatás (4*5)

2
3

4
5

6

72 474 116

2015. évi
tervezett igény
1.számú
melléklet
alapján
73 270 618

31 260 558
848 640

41 821 259
848 640

25 770 656
(Gye)
0

42 364 888
--------

29 804 217
90 %

47 499 962
----------

42 364 888

26 823 795

2014. évi
önkormányzati
igény intézményi
adatszolgáltatás
alapján
72 474 116

2014. évi
megítélt
támogatás

„Az átlagos dologi kiadások, nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében
intézménytípusonként meghatározásra kerül az elismert kiadási és bevételi szint. Amennyiben az
önkormányzat igénylésében az elismert kiadás meghaladó kiadási szint, vagy az elvárt bevételt el
nem érő bevétel szerepel, a támogatás alapját az elismert szint jelenti. Az elismertnél alacsonyabb
szintet, illetve magasabb bevételi szintet jelző igényeknél az önkormányzat adata kerül figyelembe
vételre.”
A 2015. évi támogatás tervezésénél is a fentiekből kell kiindulnunk, mert egyéb információ nem áll a
rendelkezésre. Így nem áll rendelkezésre az az információ sem, hogy az elismert kiadás és bevétel
összege mennyi, tehát a finanszírozás összege csak az előző évi alapján kalkulálható, a végleges
összeg 2015. február hónapban kerül kiközlésre.

A térítési díj emelkedés hatása a háztartásokra, azokra a családokra, akik teljes és fél áru
térítési díjat fizetnek:
Korcsoport
Térítési díj egy
Térítési díj egy
Emelkedés Emelkedés Fthónapra (21
hónapra (21
Ft-ban
ban 50%-os
szorgalmi nappal
szorgalmi nappal
Teljes árat kedvezményben
számolva) teljes
számolva) teljes
fizetők
részesülők
árat fizetők esetén árat fizetők esetén
esetében
részére
2015. január 1-t
jelenleg (adatok
Ft/hó) ÁFA-val
követően (adatok
Ft/hó ) ÁFA-val
Óvoda (3-szori étkezés)
6 215
7 654
1 439
720
Általános iskola (38 268
9 868
1 600
800
szori étkezés)
Általános iskola (14 809
5600
791
396
szeri étkezés)
*Középiskola (3-szori
11 571
14 402
2 831
1 415
étkezés)
*Középiskola menza
5 120
6 267
1 147
574
*Középiskolai étkeztetést 2015. január 1-től várhatóan csak táboroztatás keretében és külső szolgáltatásként fog bonyolítani az intézmény

Fent leírtak alapján, kérjük Tisztelt Polgármester urat, hogy szíveskedjen a normaemelési igényünket,
és ezzel párhuzamosan a gyermekétkezés térítési díjának módosítására irányuló kérelmünket
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa, valamint
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete elé terjeszteni megvitatásra lehetőség szerint még november
elején.

Gyomaendrőd, 2014. október 29.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

1.számú melléklet
100%-os normatív
kedvezményben
részesülők száma

Intézmény

1.

50%-os normatív
kedvezményben
részesülők száma

Normatív kedvezményben
nem részesülők száma

Étkeztettek száma összesen
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szá zésb z zésb be be zésb z zésb be be zésb szer zésb dbe
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rész
rész
ri rész rés
rész
ül
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esül
esül
esül zes
esül
esül zes
esül esül
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

csak
ebédb
en
részes
ül

Mindöss
zesen

21.

22.

20.

Bölcsőde
Fogyatékos
személyek
nappali
intézményében
elhelyezett
gyermekek

251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

220

0

65

0

0

0

21

0

0

0

79

0

0

0

0

165

0

0

155

Általános iskola

185

0

293

16

17

0

57

6

39

0

90

9

142

0

0

440

31

198

669

Gimnázium

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

Szakközépiskola

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakiskola

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kollégium

200

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

11

0

0

0

0

11

10

0

358

16

17

0

0

78

6

39

0

0

170

9

142

11

0

605

31

198

845

Összesen:

óvodában, nappali rendszerű oktatásban, kollégiumi ellátásban kedvezményes étkezők száma:524
Az étkezést igénybevevők száma és a kalkulált nyersanyagnorma alapján a gyermekélelmezés bevétel és
kiadás alakulása
Bölcsőd
e

Fogy
szem.
nappali
int.

Óvoda

Általános
iskola

Az élelmezés nyersanyag költsége
(éves):
Intézményi térítési díj napi összege
(ötszöri étkezés esetén - normatív
kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:

0

0

13 230 987

50 167 699

4-szeri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287

370

0

0

0

0

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

6 521 704

19 102 140

0

0

0

146 812

Megnevezés

Intézményi térítési díj napi összege
(háromszori étkezés esetén normatív kedvezmény nélkül) ÁFA nélkül:
Intézményi térítési díj napi összege
(tízórai + ebéd esetén - normatív
kedvezmény nélkül)- ÁFA nélkül:
Intézményi térítési díj napi összege
(csak ebéd esetén - normatív
kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:
Intézményi térítési díjak alapján
elvárt (éves) bevétel

Gimnázi Szakközép
um
iskola
0

0

Szakiskola

Kollégium

Összesen:

0

1 614 932

65 013 618

578

25 770 656

0

0

6 601 040

30 267 480

0

0

0

674 012

37 542 532

*Az élelmezés rezsiköltségén belül
a dologi kiadások éves összege:
Az élelmezés rezsiköltségén belül
a személyi kiadások (járulékkal)
éves összege:

0

0

2 875 000

4 958 000

0

0

0

424 000

8 257 000

0

0

3 365 000

24 791 000

0

0

0

300 000

28 456 000

Élelmezés teljes költsége (éves):
[3.+6.]

0

0

19 832 027

80 435 179

0

0

0

2 288 944

102 556 150

Az élelmezés rezsiköltsége (éves):

*tálalókonyhák költsége és a főzőkonyha dologi kiadásának gyermekélelmezésre jutó aránya alapján
számított költség

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a mezőőrök és a közterület-felügyelő 2014. évi munkájáról
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi munkaterv alapján a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről
évente beszámoló készül, melyben a mezőrök és a közterület-felügyelő beszámolnak a szolgálati területükön
végzett munkájukról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998 szeptembere óta a város külterületén és zártkerti
részein 5 fős mezei őrszolgálat működik.
A mezőőrök tevékenységi köréből a legjelentősebbek a terménylopások megakadályozása, veszélyes gyomok elleni
védekezésre felszólítás, földutak, valamint a csapadékvíz elvezető csatornák karbantartásának ellenőrzése,
külterületi kóbor ebek befogása, szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések
megtétele, rendőrség munkájának segítése.
A közterület-felügyelet munkáját az előző évekkel ellentétben 2013. év óta 1 fő tölti be, akinek munkáját 1 fő
településőr segíti. Munkáját heti egy nap gyakorisággal Hunya területén, Csárdaszálláson pedig alkalomszerűen
végzi.
Munkája során felügyeli közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását, felügyeli a közrendet,
és a közbiztonságot, állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatot lát el, felügyeli a városi piacok és vásárok rendjét,
felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását.
A mezőőrök és a közterület-felügyelő is részt vesz az önkormányzati rendezvények biztosításában, a téli időszakban
a 72 éven felüli lakosok ajándékcsomagjának széthordásában, a lakásfenntartási támogatáshoz szükséges
környezettanulmány elkészítésében.
A mezőőrök és a közterület-felügyelő által készített beszámolókat a csatolt melléklet tartalmazza.
A mezei őrszolgálat működési költsége az 5 fő mezőőr személyi juttatását (közalkalmazotti alapilletmény, cafetéria
keret terhére kifizetett költségek, motor használat során elszámolt költségtérítés, közalkalmazottak kereset
kiegészítése), a személyi juttatások utáni munkaadót terhelő járulékokat (szociális hozzájárulás, a cafetéria kerete
terhére elszámolt egészségügyi hozzájárulás), valamint a dologi kiadásokat (munkaruházat költsége, lőszerköltség,
telefonköltség, a cafetéria keretében juttatott összeg után fizetett munkáltatói SZJA, eljárási díjak) foglalja magába.
Ezeknek a költségeknek az alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:
Költség nem
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen:

2013. tény

10.026
1.911
1.607
13.544

2014. előirányzat
10.648
2.634
2.200
15.482

Ezer Ft
2014. I-III. n.év
7.944
1.744
433
10.121

A kifizetett működési költség alapján negyedévente igényeljük a mezei őrszolgálat működéséhez kapcsolódó állami
támogatást, melynek összege 2014. január 1-től az eddigi 50.000 Ft/hó/fő-ről 90.000 Ft/hó/fő-re emelkedett. További
bevétel a kereset kiegészítés jogcímen igénybe vehető állami támogatás. A bevételek alakulását a következő
táblázat mutatja:
Bevétel jogcíme
Költségvetési támogatás
Kereset kieg. állami tám.
Bevételek összesen:

2013. tény

3.000
540
3.540

2014. előirányzat
4.800
154
4.954

Ezer Ft
2014. I-III. n.év
3.450
154
3.604

A mezei őrszolgálat működési költségeinek fedezetéül szolgál továbbá az önkormányzatunknál is bevezetett
mezőőri járulék, melyet a külterületi és zártkerti földrészletek használóinak, vagy ennek ismeretének hiányában a
20

földrészlet tulajdonosának kell megfizetnie. A mezőőri járulék mértéke 2 ha alatt 600 Ft/ha, felette 300 Ft/ha. A
fizetésre kötelezettek minden évben határozattal értesülnek a fizetendő mezőőri járulék összegéről. A kivetett
minimális mezőőri járulék összege 300 Ft. Ez alatt már nem éri meg fizetésre kötelezni az érintetteket. A kivetési
korlát miatti bevétel kiesés 175.390 Ft, ez 1.566 ügyfelet érint. Az összes nyilvántartott ingatlan 11.835 db, melyből
9.164 db mezőőri járulék köteles, ebből 6.670 db földrészlet a 2 ha alatti területű.
2014. évben az alábbiak szerint alakult a kivetés összege:
Kivetett összeg sávja, Ft

Érintett ügyfelek
száma, fő

300
301 – 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 Összesen:

Kivetett összes
járulék, Ft

1.372
2.235
969
137
138
22
8
4.881

Összes ügyfélen
belüli arány, %

411.600
1.362.255
1.925.185
975.895
2.910.600
1.548.105
1.470.435
10.604.075

28,1
45,8
19,8
2,8
2,8
0,6
0,1
100,00

Összes kivetett
összegen belüli
arány, %
3,9
12,8
18,2
9,2
27,4
14,6
13,9
100,00

Ebben az évben is több száz átvezetést végeztünk el a nyilvántartásunkban, a földhasználatban, tulajdonban
bekövetkezett változás bejelentése miatt, de sajnos még így is sok a bejelentetlen változás, ami nehézzé teszi a
pontos nyilvántartás vezetését.
A mezőőri járulék bevételek alakulása:
Mezőőri járulék, ezer Ft

2013. tény

8.059

2014. előirányzat
10.000

2014.I-III.n.év
1.723

A 2014. évi kivetések befizetésének határideje október 31.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!

Döntési javaslat
"Beszámoló a mezőőrök és a közterület-felügyelő 2014. évi munkájáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök és a közterület-felügyelő 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának megváltásáról
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Várfi András polgármesternek a polgármesteri megbízatás befejeztével 118 nap ki nem adott szabadsága volt.
A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) a választásokat követően módszertani ajánlást adott ki a 2014. évi
önkormányzati választásokat követő alakuló ülés szervezéséhez, melyben javaslatot tett azokra a tárgyalandó
napirendi pontokra, melyek a jogszabályokból levezethetőek. A 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 73.§-a
szerint a polgármesteri tisztség ellátására az Mötv-ben nem szabályozott kérdésekben a polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. állapítja meg. A törvény
hatályba lépéséig (Mötv.) a polgármesteri tisztséggel kapcsolatos foglalkoztatási kérdéseket az 1994. évi LXIV. tv.
szabályozta. A BM módszertani útmutatójában kifejtette, hogy az 1994. évi LXIV. tv. hatályát veszti a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján, de figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15.§
(2) bekezdésében foglaltakra is. E szerint a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre jogszabály
rendelkezés hatályvesztést követően is alkalmazni kell. Álláspontjuk szerint az alakuló ülés keretében rendelkezni
kell a ki nem vett szabadság megváltásának a kérdéséről.
A Pttv. 13.§ (1) bekezdése esetében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései közül az ott meghatározott §-át.
A Pttv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Kttv. mely rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni. Ezek között szerepel az előterjesztés tervezetében hivatkozott 192. § is, amely szerint
az igények általában 3 év alatt évülnek el.
Figyelembe kell venni azonban, hogy a Pttv. 13. § (1) bekezdésének felsorolásában szerepel a Kttv. 103-107. §-aira
történő hivatkozás is.
A Kttv. 104. § (6) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:
„A 192. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt
nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.”
A fentiek alapján a Kttv. 104. § (6) bekezdése az általános elévülési szabályoktól való kifejezett eltérésként
határozza meg a szabadság kiadásával és megváltásával kapcsolatos igényeket.
A ki nem adott szabadásg mértéke: 118 nap, melynek megváltási értéke: 2 695 238 Ft

Döntési javaslat
""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi CXXX. tv. 15.§ (2); a 2011. évi CXCIX. tv.
104. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint az 1994. évi LXIV. tv.-ben foglaltakra figyelemmel, Várfi András
leköszönő polgármester részére a ki nem adott 118 nap szabadság megváltása címén bruttó 2.695.238 Ft. azaz
Kettőmillió-hatszákilencvenötezer-kettőszáznegyven Ft kifizetését rendeli el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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From: Dr. Varga Imre [mailto:imre@drvargaimre.hu]
Sent: Tuesday, October 21, 2014 11:14 AM
To: Csorba Csaba
Subject: polgármesteri szabadság megváltása

Tisztelt Jegyző Úr!
A 2014.10.20‐án a polgármester szabadságmegváltásával kapcsolatosan felvetett kérdésekre
az alábbi állásfoglalást adom.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogviszony.
A 2. § (1) a) pontja előírja, hogy a polgármester e tisztsége megszűnik az új polgármester
megválasztásával.
Ennek megfelelően Várfi András polgármester tisztsége 2012. október 12. napján szűnt meg,
az új polgármester megválasztásával. Így a jogviszonyával kapcsolatos kérdésekre az e napon
hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.
A Pttv. 5. § értelmében a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.
A Pttv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a
Kttv. Mely rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ezek között szerepel az előterjesztés
tervezetében hivatkozott 192. § is, amely szerint az igények általában 3 év alatt évülnek el.
Figyelembe kell venni azonban, hogy a Pttv. 13. § (1) bekezdésének felsorolásában szerepel a
Kttv. 102-107. §-aira történő hivatkozás is.
A Kttv. 104. § (6) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:
„A 192. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati
jogviszony fennállása alatt nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati
szolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik.”
A fentiek alapján a Kttv. 104. § (6) bekezdése az általános elévülési szabályoktól való
kifejezett eltérésként határozza meg a szabadság kiadásával és megváltásával kapcsolatos
igényeket.
Ennek megfelelően álláspontom szerint a Pttv. 13. § (1) bekezdése és a Kttv. 104. § (6) a) és
b) pontja megfelelő alkalmazása egyrészről azt jelenti, hogy a polgármesteri jogviszony
fennállása alatt a polgármestert megillető szabadság kiadására vonatkozó igény nem évül el.
Ennek megfelelően nem csak 3 évre visszamenőleg, hanem a polgármesteri jogviszony –
utolsó megválasztástól számított – teljes időtartamára nézve figyelembe kell venni a ki nem
adott szabadságot.

Másrészről pedig a teljes ki nem adott szabadság vonatkozásában a jogviszony
megszűnésének napja az elévülési idő kezdő időpontja. Ezért a Kttv. 74. § (2) bekezdése
alapján a jogviszony megszűnésétől számított legkésőbb 15 napon belül ki kell fizetni az
egyéb járandóságokon felül az összes – az utolsó megválasztásától számított – ki nem adott
szabadság pénzbeli megváltásának összegét is, nemcsak a 3 éven belüli ki nem adott
szabadságra eső összeget.
Mindezek alapján a határozati javaslatban a Kttv. 192. §‐a helyett a 104. § (6) bekezdésére
kell hivatkozni és ennek megfelelően kell módosítani az összegszerűséget, amennyiben a
fentiek figyelembevételével módosul a napok száma.
Tisztelettel:

Dr. Varga Imre ügyvéd
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Útalap építés a Besenyszegi utcában
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az aluljáró építését megelőzően a Besenyszegi településrész két útvonalon volt megközelíthető. A Madách Imre
utcán szilárd útburkolaton, illetve a 46-os főútról lekanyarodva egy szórt úton.
Az aluljáró építés során ezt a szórt út csatlakozást megszűntették így a településrész időjárástól független
megközelítése egy útra koncentrálódik.
A kialakult helyzet hosszú távú fenntartása nem szerencsés, mivel így a településrész megközelítése sérülékeny,
ezért célszerűnek látjuk a Besenyszegi utca teljes hosszában járhatóvá történő feljavítását. Ez a kisgát Fő út és a
Besenyszegi utcai aszfaltút között lévő 240 m-es szakaszán egy útalap kiépítéssel lehet megvalósítani.
Az útalap kiépítésére tett javaslat műszaki tartalma:
·
20 cm-es tükörszedés
·
20 cm törtanyag
·
5 cm kiékelő anyag
·
padkarendezés
Földkitermelés (5 km-en belül mozgatva, tükörszedés): 240 m * 3,2 m * 0,20 m = 153,6 m3
20/80 –as FZKA útalap építés: 240 m * 3,2 m * 0,20 m = 153,6 m3
0/15-ös FZKA kiékelés: 240 m * 3,2 m * 0,05 m = 38,4 m3
Padkaépítés: 240 * 0,5 m * 2 = 240 m2
Árazatlan költségvetés tervezet:
Tátel
Munka
Anyag
Díj
Anyag
Díj
Tétel
Sorszám szám megnevezése Menny. Mértékegység egységár egységár Összesen Összesen összesen
Földkitermelés
(5 km-en belül
32-11- mozgatva,
11
tükörszedés):
153,6 m3
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
33-31- 20/80 –as FZKA
2 13
útalap építés:
153,6 m3
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
33-31- 0/15-ös FZKA
3 13
kiékelés:
38,4 m3
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
32-354 10
Padkarendezés:
240 m2
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen
nettó
0 Ft
Áfa
0 Ft
Összesen
bruttó
0 Ft
A munkálatok becsült költsége:
4000 Ft/m2 + áfa
768 m2 * 4000 Ft = 3.072.000 Ft + Áfa, azaz 3.901.440 Ft.
2014. évi költségvetésben a „Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása” megnevezésű szakfeladatban 31.795.000 Ft
került elkülönítésre, melyből 20 millió forint útfelújításra került kijelölve (Kül- és belterületi útfelújítás és kátyúzás). A
fennmaradó 11.795.000 Ft az évközben jelentkező ad hoc jellegű munkák, a közútkezelés feladatok (Gyomaszolg)
és a téli hóeltakarítás finanszírozására szolgálnak. Mivel az ez évi útfelújítási beruházás jelentősen nagyobb volt
mint a korábbi években így az ad hoc munkák száma csökkent és tartalék keletkezett. A szakfeladaton található
forrás fedezetet biztosíthat a beruházás megvalósításához.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 18. §-a rendelkezik az egybeszámítási
szabályokról. Mivel ez évben közbeszerzési eljárás keretében útépítési, útfelújítási munkálatok elvégzésére sor
került már Gyomaendrődön, így ezen beruházás értékét a jelen beruházás értékéhez hozzá kell adni, és az így
megkapott érték adja a megfelelő közbeszerzési eljárás megállapításának alapját.
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A fentiek alapján összeadott értékek nem érik el a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt, így
lehetőség van az e szakaszban szabályozott eljárás alkalmazására, miszerint az eljárást megindító felhívás
közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése
szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és
lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
A tervezett új eljárás megvalósítására a hatályos közbeszerzési Szabályzatunknak megfelelően a Képviselőtestületnek Bíráló Bizottságot szükséges létrehoznia, mely Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr Csorba Csaba
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László
A Közbeszerzési eljárás díja: 80.000 Ft eredmény közzétételi díj.
Döntési javaslat
"Beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Besenyszegi utcai útalap építést. A
beruházás megvalósításának bruttó 3.981.440 Ft összegű tervezett költségét a 2014. évi költségvetésben a „Helyi
közutak üzemeltetése, fenntartása” megnevezésű szakfeladat terhére biztosítja.
A Képviselő-testület Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket jelöli ki:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr Csorba Csaba
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Garázs építés a polgármesteri gépjármű számára
Kmetykó János főépítész, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri átadás-átvételt követően Toldi Balázs polgármester úr jelezte, hogy a polgármesteri gépjárművet
nem kívánja és nem is tudja megfelelő körülmények között tárolni, ezért a gépjármű állapotának megóvása
érdekében célszerűvé vált egy garázs megépítése.
Kmetykó János főépítész úr kidolgozta a műszakilag és gazdaságilag is a legoptimálisabb építési változatot.
Műszaki tartalom:
·
Tereprendezés és fagyvédő réteg készítés
·
12 cm vastag vasalt garázspadló és felálló építés
·
Előre gyártott faszerkezetű garázs felépítmény elhelyezése, mechanikus felnyíló garázs ajtóval
·
Bádogos munkálatok
Kialakítás helye: meglévő garázs mellett
Az előre gyártott garázs képe a csatolt mellékletben megtalálható. A kialakítandó garázs egy irányba lejtő tetővel
kerül kialakításra, a meglévő garázs mellé elhelyezve, a meglévő tető eresze alá építve.
Költségbecslés:
Termék ár helyszíni szereléssel
Tereprendezés 40 m2
Kavics ágyazat
10 cm
Hegesztett hálóval vasalt bejáró és garázspadló 12 cm
Ereszcsatorna 5,00 m
Nettó ár:
Áfa 27 %
Bruttó ár:

470.000.10.000.18.000.108.000.22.000.628.000.169.560.797560.-

Forrás javaslat:
A 2014. évi költségvetés fejlesztési kiadásai között 1,5 millió forint került elkülönítésre parkoló építésre a Közös
Önkormányzati Hivatalnál, azonban ez nem került felhasználásra.
Döntési javaslat
"Garázsépítés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatti
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnal új garázs építését, a beruházáshoz szükséges bruttó 797.560 Ft-ot
a 2014. évi költségvetés fejlesztési kiadásai között parkoló építésre elkülönített 1,5 millió forint terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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