Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt
a Képviselő-testület

2014. december 18-án 14 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza Nagytermébe.
Napirend:
1. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2. 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt
előrehaladásáról
4. Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - erősáramú kábel kiváltása
5. Beszámoló "Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - élményelemek" közbeszerzési
eljárásról
6. Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-ének módosítása
7. A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
8. Tájékoztatás a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
9. A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 3. és 4. számú fogorvosi körzetre kötött feladatellátási szerződés módosítása
10. Gyomaendrődi Liget Fürdő 2015. évi üzleti terve
11. Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítás
12. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2015. évben alkalmazott
díjtételei
13. Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évben
végzett tevékenységéről
14. Tájékoztatás a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról
15. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
16. Helyijárat útvonalának módosítása
17. 2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
18. Eszközátadás a szociális szövetkezet részére
19. Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről
20. Földtulajdon felajánlása
21. A „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület”
alapítói tagsága (továbbiakban: Szövetség), illetve a „Kárpát-medencei Európai
Területi Társulás” megalapításának előkészítésében való részvétel
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Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
Holtágak 2015. évi hasznosítása
Adóellenőrök 2015. évi jutalékának meghatározása
Belvíz III. utómunkálatok
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntések meghozatala
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása
Kner Nyomdaipari Múzeum 2015. évi támogatása
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése
ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0065
"Szervezetfejlesztés
Gyomendrőd
Város
Önkormányzatánál" Projekt eredmény
Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv
Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015-ös fordulójának
tapasztalatairól
Együttműködési megállapodás módosítása a településen működő nemzetiségi
önkormányzatokkal
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról
Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Belvíz III. Konzorciumi Megállapodás módosítása
Templom - zugi, strand és kemping, gyomai szabad strand, piacok és a vásártér
bérbe adása
Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okírat módosítás
Zöldpark Kft. alapítói okirat módosítása
Bejelentések

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor.
1.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
2. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. Fellebbezés elbírálása önkormányzati segély ügyben

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2014. december 12.
Toldi Balázs s.k.
polgármester


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2014. 12. 18-i ülésre

298/2014. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fő út 85. szám alatti volt óvoda épület használatba adása
Határidő: 2014. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a májusi ülésén támogatta a Térségi
Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
átköltöztetését a Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan épületébe.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a végleges döntését a Békés Megyei
Pedagógia Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye Fő út 2. szám alatti teljes
épülethasználatra bejelentett igénye, annak fenntartási költségei, továbbá a Fő út 85.
szám alatti épület átalakítási és felújítási munkák felmérése ismertében hozza meg.
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részéről nem történt igénybejelentés a Fő
út 85. szám alatti ingatlan használatára.
332/2014. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szakmai munkacsoport létrehozása -Lélekkel a Körsök Mentén
Határidő: 2014. 07. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. december 12.
A Munkacsoport tagjai részére a megbízási szerződések megküldésre kerültek. Az
aláírt megbízási szerződések alapján a projekt vallás turisztikai elemeinek
megvalósítása folyamatban van, Dr. Szonda István koordinálásával.
340/2014. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a helyi autóbusz közlekedés 2013 évi ellátásáról
Határidő: 2014. 07. 27., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. december 1.
A beszámoló a KT ülésen elfogadásra került. Publikálása a gyomaendrod.hu
honlapon a közbeszerzési információk menüponton belül található évenkénti
bontásban, letölthető formátumban.
390/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Projektmenedzseri beszámoló - "Lélekkel a Körösök mentén" DAOP-2.1.1/J-122012-0007
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. december 11.
A Képviselő-testület a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekthez kapcsolódóan a
3. sz. projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.
392/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény és egyéb forrás
alakulásáról
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2014. április 1. és
2014. június 30. közötti időszak alakulását bemutató beszámoló elfogadásra került.
400/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. társasági szerződés adatainak pontosítása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Regionális Hulladékkezelő Kft. társasági szerződés adatainak pontosításáról készített
határozat a tagtelepülések részére megküldésre került.
401/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő Kft. 1-7 hónap gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1-7. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját
402/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített beszámolót.
403/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolójának elfogadása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaközszolg Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját
404/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolójának elfogadása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark Kft. előterjesztéshez
mellékelt 2014. első félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját.
407/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a gázszolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
A gázszolgáltatás közbeszerzési eljárásáról szóló beszámoló elfogadásra került.
411/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
"Villamos-energia beszerzés 2015." tárgyú közbeszerzési eljárásra a Bíráló Bizottság
megalakult.
412/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei
módosítása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei
módosítása elfogadásra került.
413/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi
Megállapodás II. számú kiegészítése
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi
Megállapodás II. számú kiegészítése elfogadásra és aláírásra került.
415/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása
Határidő: 2014. 09. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. november 18.
A pályázat határidőben benyújtásra került, azonban a projekt megvalósítását az
EACEA nem részesítette támogatásban.
416/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ajánlattétel lakóingatlanok megvásárlására
Határidő: 2014. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. október 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete figyelemmel a korábban
hozott 299/2014.(V.29.) önkormányzati határozatra ajánlatot tett a tulajdonosoknak–
nem nevesített - lakóingatlanok megvásárlására. Az alábbi ingatlanok kerültek
megvásárlásra.
1. Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 13. ( 5746 hrsz. ). Szerződés aláírásának napja:
2014.09.16. vételár: 1.200.000,- Ft.
2. Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20. ( 1711 hrsz. ). Szerződés aláírásának napja:
2014.09.16. vételár: 1.100.000,- Ft.
A lakásokba a Vízműsor 2. szám alatti bérlekásokból kiköltöztetett családok lettek
elhelyezve. Az ingatlanokra a bérleti szerződések megkötésre kerültek. A bérleti
szerződés, amely egyben adásvételi előszerződés is lehetőséget biztosít arra, hogy a
bérlők 5 év alatt megfizessék a vételárat. Ezt követően a végleges adásvételi
szerződés megkötésével a bérlők az ingatlanok tulajdonosaivá válnak.
420/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgalmi rend változtatások
Határidő: 2014. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. október 30.
A sebességkorlátozást jelző 30 km/h jelzőtáblák kihelyezésre kerültek a Gyomaszolg
ipari Park Kft. által.
421/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgalmi rend változás a Lévai út, Gárdonyi G. út és Katona József utca közötti
szakaszán
Határidő: 2014. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. október 30.
A forgalmi rend változtatáshoz szükséges jelzőtáblákat a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. kihelyezte.
422/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ferde felállású parkoló kialakítása a Hősök u. 45-47 sz. előtti közterületen

Határidő: 2014. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. október 30.
A parkoló felfestési és táblázási munkálatait a Forgút Bt. határidőre befelyezte.
423/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgalmi rend változás a Gyóni G. u. Kisréti u kereszteződésében
Határidő: 2014. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. október 30.
A forgalmirend változtatáshoz szükséges jelző táblák kihelyezésre kerültek.
433/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Támogatás biztosítása a Szent GEllért Katolikus Ált. Isk. Gimnázium és Kollégium
kollégiumának működtetésére
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 25.
A megállapodás módosítása megtörtént, a módosított megállapodás mindkét fél
részéről 2014. október 18. napjáig aláírásra került. Az aláírást követő 15 napon belül
a megállapodásban rögzített 400 E Ft átutalása megtörtént (a fennmaradó 600 E Ft
utalási határideje: 2015.02.28.)
437/2014. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013., 2014. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzések jelentés tervezetének elfogadása
Határidő: 2014. 08. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.
A 2013-2014. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzések jelentés tervezetének
elfogadása megtörtént.
444/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt
előrehaladásáról
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. december 11.
A Képviselő-testület a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekthez kapcsolódóan a
4. sz. projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.
454/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft javadalmazási szabályzata
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 25.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyta a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
javadalmazási szabályzatát.

457/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Termőföldek átadása használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram
részére
Határidő: 2014. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. november 30.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi táblázatban szereplő 2014.
szeptember 30., illetve október 31. napjával lejárt haszonbérletbe adott
termőföldeket vette vissza a haszonbérlőktől. A földhasználat az önkormányzat
részéről bejelentésre került a földhivatal felé.
Hrsz.
Művelési ág Terület ( ha ) AK érték A szerződés lejárta
02253/13
szántó
0,4140
9,03
2014.09.30.
02626/4
szántó
31,9332
431,95
2014.10.31.
02750/9
szántó
6,8598
185,47
2014.09.30.
459/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ügyeleti gépjármű vételi ajánlatának elfogadása
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 25.
Az ügyeleti gépjármű vételi ajánlata elfogadásra, az autó értékesítésre került.
460/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hivatal épületének tetőjavítási munkáira pénzügyi forrás elkülönítése, Pap Kft-vel
szerződéskötés
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 25.
A Hivatal épületének tető javítási munkálataira a szerződés megkötésre került, a
munka határidőre elkészült.
461/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás szeptemberi
módosítása
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. szeptember 25.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás szeptemberi
módosítása elfogadásra került.
473/2014. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Határidő: 2014. 09. 25., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. augusztus 28.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elvi hozzájárulását adta a 02294/6,
02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10 hrsz-ú termőföldek földhaszonbérletbe
adásának nyílt árverésen történő meghirdetéséhez, amennyiben a bérleti jogviszony
lejárat előtt bérlő, a Hanyecz és Társa Kft. kéri a pályázati forrásból megvalósítandó
rekonstrukciós munkák elvégzéséhez.
A Hanyecz és Társa Kft. részéről még nem érkezett megkeresés.
514/2014. (XI. 6.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról
Határidő: 2014. 11. 06., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2014. november 6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az
Önkormányzat és intézményei 2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
525/2014. (XI. 6.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Útalap építése a Besenyszegi utcában
Határidő: 2014. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2014. december 10.
A beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és a
kivitelezési munkálatok megkezdődtek.
526/2014. (XI. 6.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Garázsépítés a polgármesteri gépjármű számára
Határidő: 2014. 11. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2014. december 19.
A garázs építési munkálatai 2014. december 19-ig befejeződnek.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2014. december 18.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszeg 34.682 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. augusztus-október hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege
(Önkormányzat: 69 E Ft, Közös Hivatal: 851 E Ft, Könyvtár: 153 E Ft, Közművelődési Intézmény: 48 E Ft, Városi
Egészségügyi Intézmény: 388 E Ft, Társulás által fenntartott intézmények: 3.071 E Ft), melynek forrásául a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre
került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a
jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és
nyilvántartani.
A Közös Hivatalnál beépítettük a költségvetési rendeletbe az önkormányzati választásokra megítélt támogatás
összegét.
A Városi Egészségügyi Intézmény részére átadásra került a Sani-Med Trans Kft. intézmény felé fennálló
számlatartozásának rendezésére visszatartott 174 E Ft összegű támogatás.
A költségvetésbe beépítésre került a Térségi Szociális Gondozási Központot megillető ágazati pótlék támogatásának
4.963 E Ft összege. Az intézmény részére átadásra került az Idősek városi karácsonyának megszervezésére
elkülönített 200 E Ft.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény dologi kiadásai közé beépítésre került a Civil Alap
természetbeni pályázható keretösszegéből a tényleges igénybevételnek megfelelő 491 E Ft.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a leigényelt természetbeni támogatás
(Erzsébet utalvány) 4.594 E Ft összege, továbbá a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú
működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során
csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került a Közösségi közlekedés működésére elnyert 735 E Ft összegű
támogatás, az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázaton nyert 845 E Ft.
A költségvetési rendelet működési tartalékai közül kivezetésre kerültek a kiadásként jelentkezett tételek (Augusztus
20-ai rendezvényre biztosított támogatás, szolgáltatás vásárlás összege a Fürdőtől, a Rózsahegyi Ház
működtetéséhez biztosított támogatás és kölcsön összege, belső ellenőri feladatokra elkülönített keret, óvoda
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szeptemberi béremelésének póttámogatása, Nyomda Múzeum működtetéséhez biztosított támogatási összeg, a
hulladéklerakói díj díjkompenzációjának összege, a Selyem út 124. alatti ingatlan tetőkarbantartására jóváhagyott
összeg), valamint a felhalmozási tartalékok között megjelenő és az év közben megvalósult fejlesztések kiadásai
(Határ Győző mellszobor, Gyomaendrőd-Hunya összekötő út terve, konyha felújítás pályázati összege).
A költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek a 2014. szeptember hónapjától hozott Képviselő testületi döntések
(ügyeleti gépjármű megvásárlása, Böllértalálkozó támogatása, Fürdő részére többlettámogatás).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
tervezet szerinti módosítását.

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

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.669.984 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.669.984 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.049.304 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 755.564 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 537.980 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 113.452 ezer forint,
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c) dologi kiadás 709.607 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 505.829 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 182.300 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 79.945 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 230.045 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 79.945 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.310.826 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 76.417 ezer forint,
b) beruházási kiadás 812.858 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 421.551 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. december
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A
B
C
C
2014. II.mód.ei
2014. IV.mód.ei.
megnevezés
2014. eredeti
Intézményi működési bevétel
130 891
180 959
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről491 076
570 188
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
6 381
Közhatalmi bevételek
402 260
410 660
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
881 116
Működési bevétel összesen
1 765 047
2 049 304
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
156
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
681 355
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
39 031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
755 564
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
249 527
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
615 589
Tárgyévi bevételek összesen
3 163 480
3 669 984
Személyi juttatás
419 737
537 980
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
113 452
Dologi kiadás
461 021
709 607
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
505 829
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279
182 300
Működési célú tartalék
128 380
79 945
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
230 045
Működési kiadás összesen
1 899 178
2 359 158
Felújítás
45 478
76 417
Beruházás
814 015
812 858
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
421 551
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
1 310 826
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480
3 669 984
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

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

A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. IV.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
118 863
164 711
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
393 815
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
6 381
Közhatalmi bevételek
402 000
410 172
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
881 116
Működési bevétel összesen
1 593 889
1 856 195
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
151
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
681 355
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39 031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
755 559
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
236 590
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
610 589
Tárgyévi bevételek összesen
2 992 322
3 458 933
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
264
1 153
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 476
15 533
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
488
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
2 000
17 174
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
5
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
5
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
94
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
2 000
17 179
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
300
1033
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
300
1 033
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
5
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
300
1 038
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
6 800
6800
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
105
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
6 800
6 905
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

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

3

0
0
0
0
0
31
0
6 936
7 262
160 735
0
0
0
167 997
0
0
0
0
0
12 807
5 000
185 804
180 959
570 188
6 381
410 660
881 116
2 049 304
156
681 355
47 780
26 273
755 564
249 527
615 589
3 669 984

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

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

adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014.IV.mód.ei.
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
0
0
Földhaszonbér
5 860
5 860
Bérleti díj
19 310
19 310
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
3 386
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
3 000
7 650
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
6 631
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 188
13 188
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
1 890
1 890
Áfa visszatérülés -szennyvízberuh.
39 896
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
7 290
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
2 000
Saját bevétel összesen:
118 863
164 711
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segély átvett pénz
163 712
85 098
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Mozgáskorl.tám.
0
0
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
4 196
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +252
fő284
hivatal, ÖNO) 52 284
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
86 113
86 113
Hosszabb időtartamú közfogl.
51 776
Kistérségi startmunka mintaprogram
78 957
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
15 468
15 468
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
5 910
5 910
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
3 209
3 209
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
0
Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása
8 294
IKSZT pályázat bér támogatás
2 510
2 510
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
393 815
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
3500
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
1 881
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
1700
6 381
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
280 000
290 000
Építményadó
29 000
29 000
Telekadó
4 000
4 000
Magánszemélyek kommunális adója
38 000
38 000
Idegenforgalmi adó
6 000
6 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 000
Gépjármű adó
28 000
26 172
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Közhatalmi bevételek összesen
402 000
410 172
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
183 933
183 933
4
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 500
25 500
Közvilágítás támogatása
63 314
63 314
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
31 795
Beszámítás összege
-89 949
-89 949
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38 359
38 359
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
93 780
95 863
Óvodaműködtetési támogatás
10 995
11 313
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
61 588
61 588
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 058
1 058
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
76 614
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
48 101
48 101
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
88 791
89 066
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
149 025
161 453
Kulturális feladatok támogatása
16 196
16 729
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
16 534
20 917
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Egyéb központi támogatás
0
6 663
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp.
9 424
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány
9 309
Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. szeretlek"
845
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
19 121
739120
881 116
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 593 889
1 856 195
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
151
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
Koncesszióból származó bevételek
0
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
151
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
419 841
419 841
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
42 699
42 699
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
21 748
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
0
0
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
0
0
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
194 531
194 531
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
36 tám.megelől.
Határ Győző mellszobor pályázat
2 500
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
678 855
681 355
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
0
0
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
16 105
16 105
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
5 126
5 126
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
0
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
5 000
5 000
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
7 000
7 000
Közköltséges temetés visszatér.
0
0
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval….
0
8 749
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39031
47 780
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
26 273
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
26 273
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
755 559
5

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
adatok ezer forintban
B
C
2014. eredeti 2014.IV.mód.ei.

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

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

6

309 754
46 519
528 283
504 353
177 728
79 945
28 632
1 675 214
74 417
795 384
421 551
1 291 352
0
2 966 566
136 231
39 172
68 829
1 476
4 572
0
201 413
451 693
0
6 272
0
6 272
0
457 965
9 155
2 473
6 922
0
0
0
0
18 550
0
1 208
0
1 208
0
19 758
9 826
2 652
15 491
0
0
0
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
24 801
Felújítás
2 000
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
26 801
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
71 786
Munkaadókat terhelő járulék
20 304
Dologi kiadás
76 470
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
168 560
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
168 560
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
419 737
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
Dologi kiadás
461 021
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre133 279
Működési célú tartalék
128 380
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
Működési kiadás összesen
1 899 178
Felújítás
45 478
Beruházás
814 015
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480
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0
27 969
2 000
1 821
0
3 821
0
31 790
73 014
22 636
90 082
0
0
0
0
185 732
0
8 173
0
8 173
0
193 905
537 980
113 452
709 607
505 829
182 300
79 945
230 045
2 359 158
76 417
812 858
421 551
1 310 826
0
3 669 984

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
D
Szakfeladat
megnevezés
2014. eredeti 2014. IV. mód.ei.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
6 631
5 275
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
6 631
5 275
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
39 896
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
39 896
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
10 500
28 838
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
24 307
42 645
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
31 795
61 795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
31 795
61 795

Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013350

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Működési kiadás összesen

066010

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

0
0
17 688
0
0
0
0
17 688

0
0
3 500
0

0
0
4 500
0

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

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

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

267
578
0
1 050
0
0
1 895

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
49 950

0
0
99 146

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

Működési kiadás összesen

066020

0
0
0
0
0
0
0
0

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás

064010

0
0
0
0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás

016080

19 847
4 829
9 500
0
0
0
0
34 176

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676

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

016020

22 000
0
0
26 500

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

22 000
0
0
25 500

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

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

56 572
20 895
0
0
176 613

9555
2339
2200

10702
2649
2200

0
0
0
0
14 094

0
0
0
0
15 551

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

900060

031030

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

Működési kiadás összesen

031030

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

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

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

Személyi juttatás

047410

091140

0
0
0
429 474
0
0
0
429 474
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216
58
900
0
0
0
0
1 174
0
0
53 155
0
2 000
0
0
55 155
0
0
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

0
0
80 065
0
35 276
0
0
115 341

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
483
0
0
0
0
483

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 000
0
0
0
1 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

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

Működési kiadás összesen

092120

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

092120

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

091220

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

Működési kiadás összesen

091250

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

Működési kiadás összesen

092260

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

092260

Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

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

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
Dologi kiadás
0
150
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
8 609
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
7 180
8 759
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
9 000
9 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
3 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
9 000
12 500
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

076062

102021

104011

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

Működési kiadás összesen

105010

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Működési kiadás összesen

106020

0
0
0
0
0
0
0
0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

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

Működési kiadás összesen

104051

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
12 309
12 309

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
2 500
2 500

0

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

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

Működési kiadás összesen

107060

0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
Személyi juttatás

104051

0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
14
14

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
14
14

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

Működési kiadás összesen
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415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
478
479
480
481
482
483
484
485

106020

104051

107060

104030

107054

101222

061030

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
9
Működési kiadás összesen
9
9
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
4 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 084
4 084
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
4 084
4 084
Családsegítés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

0

Működési kiadás összesen

84031

0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
16 714
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
16 714
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
57 308
57 308
Munkaadókat terhelő járulék
7 994
7 994
Dologi kiadás
2 993
2 993
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
68 295
68 295
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
28 912
Munkaadókat terhelő járulék
0
3 903
Dologi kiadás
0
750
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
33 565
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
12 845
12 845
Munkaadókat terhelő járulék
1 734
1 734
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
14 579
14 579
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
Személyi juttatás
15 725
15 725
Munkaadókat terhelő járulék
2 122
2 122
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
17 847
17 847
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
18 894
18 894
Munkaadókat terhelő járulék
2 551
2 551
Dologi kiadás
34 290
34 290
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0

Személyi juttatás

041233

041233

041233

041233

041233

041233

0

Civil szervezetek működési támogatása
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237

0
55 735

0
55 735

59 897
8 087
18 129
0
0
0
0
86 113

119 864
16 182
29 024
0
0
0
0
165 070

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

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

0
0
0
0
840
0
0
840

0
0
0
0
840
0
0
840

0
0
0
0
6 000
0
0
6 000

0
0
0
0
0
0
6 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
13 000
0
0
13 000

0
0
0
0
32 967

0
0
9 807
0
42 050

Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

084031

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

Működési kiadás összesen

081030

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

Működési kiadás összesen

081043

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

Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása,
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

6000

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

0
0
0
0
Működési kiadás összesen
32 967
51 857
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
2 000
1 150
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
2 000
1 150
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
0
16 045
Munkaadókat terhelő járulék
0
2 166
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
18 211
Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
100
100
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
100
100
Helyi közösségi tér biztosítása
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
5 210
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
5 210
Összesen:
Személyi juttatás
203 416
309 754
Munkaadókat terhelő járulék
32 045
46 519
Dologi kiadás
312 427
528 283
Működési célú támogatásértékű kiadás
444 781
504 353
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
128 707
177 728
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
19 523
28 632
Működési kiadás összesen
1 140 899
1 595 269
1 140 899
1 595 269
Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

041232

013320

86020
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. IV. mód.ei.
Polgármesteri alap
400
400
Kitüntetési alap
1 000
245
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
9 150
75
Sport alap
13 000
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
1 000
0
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
500
0
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)
4 000
0
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás
1 000
1 000
és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,)
200
0
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
4 000
0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
8 890
0
Kállai adomány
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
0
0
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
2 000
75
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
507
507
IKSZT beruházás (bér)
2 510
IKSZT beruházás működési plusz igény
2 700
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
0
0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
18 168
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
0
0
Belső ellenőri feladatok
4 000
0
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
0
0
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.
564
0
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
5 853
5 853
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
5 000
3 098
Veszélyes fák kivágása
1 000
1 000
Nyomda Múzeum tám.
900
0
Gye-i Hírmondó
0
0
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
18 338
0
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2 000
2 000
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
700
700
Start mintaprogram működési tartalék
5 370
5 370
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön
0
0
Műv.Központ karbantartása
610
0
Dr. Card Egészségkártya
1 067
1 067
2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása
29 481
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
1 621
271
Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt
135
128 380
79 945
Működési céltartalék összesen
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7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2014. évi terv 2014. IV. mód.ei.

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

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
6 000
6 000
Buszmegállók felújítása
3 500
3 500
Útfelújítás és kátyúzás
0
0
Öregszőlői kerékpárút felújítás
8 000
8 000
Kner téri filagória felújítása
0
0
Játszóterek felújítása
0
0
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
0
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
25 978
25 978
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.)
0
29 583
Rekonstrukció szennyvízháló
712
Rekonstrukció ivóvízháló
644
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
550
550
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
200
200
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
1000
1000
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere
250
250
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
45 478
76 417
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
1 500
1 500
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
21 748
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
5 000
5 000
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
1 500
1 500
Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony.
0
1 077
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp.,
10Előhalmi
000
tanyák)10 000
Új utak építése
13 000
13 000
Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép.
3 000
4 262
Belvíz rendezési tervek készítése
3 500
3 500
Ünnepi díszvilágítás
2 000
2 000
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
480
480
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem
514
számolható
796
ktg)514 796
Optikai kábel kiépítése
3 632
3 632
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)
930
930
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
2 100
2 100
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
0
0
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
2 000
2 000
Magtárlapos utómunkálatok
500
500
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
224 673
182 018
Területvásárlás csónakkikötőhöz
2 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
541
Ügyeleti gépjármű beszerzés
400
Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás
3 900
Gye.-Hunya összekötő út terv
12 000
Határ Győző mellszobor pályázat
5 000
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
3 452
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
1 830
1 831
NOD 32 szoftver
326
326
4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése
243
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések
420
Határ Győző Városi Könyvtár
0
1208
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
1821
Városi Egészségügyi Intézmény
0
8173
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
814 015
812 858
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

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

90 köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)
0
0
91 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
1 282
1 282
92 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
1 150
1 150
93 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
5 000
5 000
94 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
0
0
95 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
96 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
6 300
6 300
97 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
15 000
15 000
98 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)
27 955
27 955
99 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
27 803
100 Következő évek pályázati saját erő biztosítása
34 173
101 Egyéb általános tartalék
0
0
102 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés0alapján)
0
103 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és
7 200
ép.felúj.)
3 537
104 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés
0
105 Határ Győző mellszobor pályázat önerő
2 500
0
106 Gyepmesteri telep rendezés
3 000
3 000
107 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
4 021
1 429
108 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
3 000
3 000
109 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
125
125
110 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
12 000
0
111 Felhalmozási általános tartalék
80 355
23 513
112 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 404 809
421 551
113 Finanszírozási kiadások
114 "Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)
0
0
115 Finanszírozási kiadások összesen
0
0

20

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének
készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 25.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a
költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor, de felkészülve annak
lehetőségére, hogy a következő évi költségvetési rendelet a fent említett határidőre nem lesz megalkotva, célszerű
az átmeneti gazdálkodásról rendelkezni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2014. () önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. január 1.
napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évi finanszírozása az
átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az
átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) A 2015. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és
nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
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5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2014. december
Toldi Balázs s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletét megalkotni.

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

A Bizottság javasolja a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotását.

Döntési javaslat
"2015. évi átmeneti gazdálkodásról rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2014. () önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. január 1.
napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évi finanszírozása az
átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az
átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) A 2015. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és
nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
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megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható,
azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2014. december
Toldi Balázs s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt előrahaladásáról
Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser a szokásos módon elkészítette a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű,
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázat
előrehaladásáról szóló 6. sz. beszámolóját.
A mellékelt beszámoló a Képviselő-testület 2014. novemberi ülése óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról,
tevékenységekről, eseményekről szóló tájékoztatást tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet áttanulmányozására és az abban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt előrahaladásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 6. számú projektmenedzseri
beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - erősáramú kábel kiváltása
Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 349/2014. (XII. 4.) Gye. Kt. Pgtek. Biz.
határozatában jóváhagyta a "Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - hídépítés (2. eljárás)" c. közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának módosítását. A módosításra az alábbiak miatt volt szükség.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy a kiviteli tervek nem tartalmazzák az
erősáramú kábelek kiváltására vonatkozó tervdokumentációt. Ezért vált szükségessé, hogy ezt a kiváltási tervet
valakivel el kell készíttetni, továbbá magát a kiváltást is el kell végezni a híd kivitelezése során. A leggyorsabb
eredményre az vezet, ha a híd kivitelezésére vonatkozó eljárásba beépülnek ezek a feladatok.
Ezeket a kiváltási terveket a kivitelezőknek kell elkészíttetni, illetve a kiváltást is el kell majd végezniük. A terveket
csak E.ON minősítésű tervező cég készítheti el. A költségvetésben ez egy fix áras tétel lesz, erre nem fognak
versenyezni az ajánlattevők a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során. Minden ajánlattevőnek ugyanazt az
árat kell beépíteni az ajánlatába az alábbiak szerint:
az erősáramú kábel kiváltásának tervezése esetében: nettó 200.000 Ft,
az erősáramú kábel kiváltásának kivitelezése esetében: nettó 1.050.000 Ft.
A fix költségek nem módosíthatóak.
Jelenleg vitás, hogy a híd tervezőjének el kellett-e volna készítenie a kiváltási terveket is a kiviteli tervek részeként
vagy sem. A vonatkozó rendelet alapján a kiviteli terv részének kellett volna lenni a kiváltási tervnek. A kábel
kiváltási tervének elkészítését (nettó 200.000 Ft) adott esetben jogi úton lehet érvényesíteni a tervezővel szemben.
A beruházási költség két részre oszlik: elszámolható, támogatásban részesülő és nem elszámolható, kizárólag az
ajánlatkérő által finanszírozott költségekre. A kábel kiváltásának tervezése és kivitelezése jelenleg nem
elszámolható tevékenységek.
Fentiek a DARFÜ-vel egyeztetésre kerültek. A kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzésben elméletileg ezek a
költségek szerepeltek, ezért ebben az eljárásban nem lehet már elszámolni, hanem külön kell őket kezelni. Az
ajánlattevőnek, kivitelezőnek a végén ezekről külön számlát kell kiállítani.
A DARFÜ tájékoztatása szerint, ha a projektben maradnak források, akkor adott esetben átcsoportosíthatóak
lehetnek az összegek, és ebben az esetben a fenti költségek is elszámolhatóvá válhatnak. Azonban addig (esetleg a
projekt lezárásáig) ezen feladatokat az önkormányzatnak kell előfinanszírozni annak érdekében, hogy a projekt
megfelelő ütemben haladhasson. Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia arra
vonatkozóan, hogy ezen összeget a 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti. Amennyiben a fenti összegek
elszámolhatóvá válnak a projekt keretein belül, akkor a felszabaduló összeget az önkormányzat szabadon
felhasználhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek megtárgyalását követően döntését határozat formájában hozza
meg!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.

Döntési javaslat
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"Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - erősáramú kábel kiváltása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében című, DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a híd építés
során felmerülő erősáramú kábel kiváltásához szükséges tervezési és kivitelezési költségeket biztosítja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezéshez szükséges összeget, azaz 200 000 Ft + ÁFA =
254 000 Ft-ot és a kiváltáshoz szükséges összeget, azaz 1 050 000 Ft + ÁFA = 1 333 500 Ft-ot, mindösszesen
bruttó 1 587 500 Ft-ot a 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti.
Amennyiben a fenti munkák költségei a projekt keretei között elszámolhatóvá válnak, akkor a költségvetési
rendeletbe beépített forrás felszabadul, melynek felhasználásáról a későbbiekben a Képviselő-testület szabadon
rendelkezhet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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5. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló "Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - élményelemek" közbeszerzési
eljárásról
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Élményelemek, kiállítási, berendezési tárgyak, interaktív elemek a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel
a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt
megvalósításához” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, melynek becsült értéke 32.567.810,- Ftban került megállapításra. Az eljárás során 2 db ajánlat érkezett be határidőre.
Ajánlattevők: Patkós Gábor egyéni vállalkozó 32.400.000,- Ft ajánlati árral és Art Copy Studio Kft. 28.501.120,Ft ajánlati árral.
Patkós Gábor, mint második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevő iratbetekintést követően előzetes
vitarendezési kérelmet nyújtott be, majd miután ezt az önkormányzat elutasította, a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz fordult jogorvoslati kérelemmel. Az ügyben megindított eljárásban a Döntőbizottság 2014.
november 20-án tárgyalást tartott, melyen az önkormányzat képviseletében a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
felkért ügyvéd vett részt.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2014. december 5-én az önkormányzathoz érkezett D.538/13/2014. számú
határozatában a kérelmező Patkós Gábor jogorvoslati kérelmének helyt adott, és megállapította, hogy az ajánlatkérő
megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 74. § (1) bekezdés d)
pontjára tekintettel a 63. § (3) bekezdését, ezért az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette. A
Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint bírságot szabott ki, melynek
összegét a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett számlájára kell átutalni. A Döntőbizottság kötelezte az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől
számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmező részére 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint igazgatási
szolgáltatási díjat.
A kérelmező a jogorvoslati kérelmét elsősorban arra alapította, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában bemutatott
referencia munkák nem feleltek meg a felhívás M.1. pontjában megjelölt alkalmassági feltételnek.
A ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja szerint az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
„M.1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg szakmai alkalmassága igazolására
az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
- az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (tanösvény és interaktív kiállítások kialakításához szükséges eszközök beszerzése) szerinti
eszközök - szállításainak ismertetését, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett
tartalommal.(…)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban (az elmúlt 3 évben) legalább három, a
közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, melyek közül legalább az egyik értékének el kell érnie a 12 millió
forintot, továbbá a bemutatott referenciák összértékének el kell érnie a 30 millió forintot.”
A kérelmezőjogorvoslati kérelmében konkrétan azt kifogásolta a nyertes ajánlattevő által benyújtott referenciákkal
kapcsolatban, hogy azok nem tartalmaztak tanösvény kialakításához szükséges eszközök beszerzésére vonatkozó
szállítások ismertetését.
A határozat szerint:
„A Döntőbizottság osztotta a kérelmező nyelvtani értelmezésére alapított jogi álláspontját. Tényként
megállapítható, hogy az „és” kapcsolatos mellérendelő kötőszó, amiből következik, hogy az alkalmassági feltétel az
alkalmasság igazolására kért beszerzési tárgy, azaz a tanösvény és az interaktív kiállítás kialakításához szükséges
eszközök szállításainak ismertetése egymáshoz kapcsolódóan, egymással mellérendelően, együttesen
értelmezendők.”
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Az önkormányzat álláspontja – melyet a Döntőbizottság teljes egészében figyelmen kívül hagyott – azon alapult,
hogy az alkalmasság megítélésekor az alkalmasság felhívás szerinti minimumkövetelményeinekvaló megfelelést
kellett vizsgálni, melyeknek a nyertesként kihirdetett ajánlattevő mindenben megfelelt, miután 4 db, a közbeszerzés
tárgyára (interaktív kiállítások kialakításához szükséges eszközök beszerzése) vonatkozó, összesen nettó
37.157.600,- Ft értékű referenciát csatolt be, melyek közül a volt olyan referencia, melynek értéke meghaladta a
12 millió forintot.
A döntőbizottsági határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül bíróság előtt támadható meg, azonban
ebben az esetben a közbeszerzési eljárást fel kell függeszteni.
Figyelemmel arra, hogy egy esetlegesen kétfokozatú bírósági eljárás minimálisan is több hónapot vesz igénybe, a
projekt befejezési határideje pedig 2015. június 30. napja, Polgármester úr javaslatára a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozata elfogadásra került, a döntés ellen fellebbezés nem készült. Ennek értelmében a Bíráló
Bizottság a KDB döntésben foglaltaknak megfelelően döntési javaslatot terjesztett elő a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság részére. A Bizottság 2014. december 09-i ülésén született újabb
eljárást lezáró döntésben az Art Copy Studio Kft. ajánlatát az önkormányzat érvénytelennek nyilvánította, és
megállapította, hogy Patkós Gábor egyéni vállalkozó az eljárásban nyertes ajánlattevő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a közbeszerzési eljárásról készített beszámoló
elfogadására!
Döntési javaslat
"Beszámoló "Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - élményelemek" közbeszerzési eljárásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekthez kapcsolódó, "Gyomaendrődi
turisztikai fejlesztések - eszközbeszerzés (élményelemek)" közbeszerzési eljárásról szóló beszámolóban foglaltakat
tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-ének módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr. Torma Éva SZMSZ módosítási kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez, mint az intézmény fenntartójához.
Az előterjesztés mellékletében megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzat módosított változata, amelyet az
Intézmény tartalmában és szerkezetében is aktualizált..
A változtatás főbb okai a következők:
háziorvosi szolgálatnál telephelyváltozás
utcanévváltozás
jogszabálykövetés miatti változások
A módosítások részletesen az alábbiak:
I./1. Az intézet adatai részben
- a 2.oldalon:
- A Telephelyek felsorolásánál a Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy esetében átvezetésre került az
utcanév változás: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz.
- Valamint a Háziorvosi szolgálat esetében az 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. törlésre került.
- a 3.oldalon:
- Jogszabályi változás miatt az intézmény gazdálkodási jogköre - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv törlésre került.
- A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők – átvezetésre került az utcanév változás:
Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz. Hrsz: 8
I./2. 1. Alaptevékenység részben
- a 4.oldalon:
- A szakorvosi járóbeteg ellátás szövegrészből törlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre kerültek a
kormányzati funkció kódok:
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072210 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072230- Járóbetegek gyógyító gondozása
- Az általános járóbeteg-ellátás szövegrészből törlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre kerültek a
kormányzati funkció kódok, valamint átvezetésre került az utcanév változás, továbbá beépítésre került az 5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.szám alatti rendelő:
Általános járóbeteg-ellátás
Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Ügyeleti ellátás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- az 5.oldalon:
Az Egyéb humán-egészségügyi ellátás szövegrészbentörlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre
kerültek a kormányzati funkció kódok:
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
13

Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laporatóriumi szolgáltatás
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos
szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
Az I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata szövegrészben
- a 6. oldalon:
Beépítésre került Csárdaszállás lakosainak ellátási kötelezettsége az Országos Tisztiorvosi Hivatal IF-231-92013.
számú határozata alapján:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahang
diagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
III./ 1.1.1. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal való együttműködés rendje szövegrész
kiegészítésre került: a közreműködő és személyes közreműködői jogviszonnyal
:- a 18.- 20.oldalon
III./ 1.1.1. A közreműködők, személyes közreműködők, és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal
való együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített, arra működési
engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási szerződésben lekötött, egészségügyi
szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat, részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókkal biztosítja.
Közreműködői, személyes közreműködői, valamint megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások
jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
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ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat
Általános szabályok
Fogalom meghatározás
Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az
egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján,
közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi
eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében
nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket
egyaránt biztosítja.
Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki
vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött
közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt
igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy, aki a
megbízási szerződés alapján a megbízó által rábízott feladatellátást végzi.
A közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi dolgozó az egészségügyi
tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a
szakmai kollégiumok által kidolgozott szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete
szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának
megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli. Minden egészségügyi
tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása, életkorának, valamint
önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát, folyamatosságát és
biztonságát. A közreműködő, személyes közreműködő valamint a megbízási szerződésben meghatározott
egészségügyi szolgáltatás ellátására további szerződést nem köthet.
A szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét szerződő fél írásban
kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a módosítás tartalmának
megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül
felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának
folyamatosságát és biztonságát.
A szerződés megszűnésekor a szerződő fél az általa kezelt és nyilvántartott adatokat hiánytalanul az egészségügyi
szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási szerződés
keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások finanszírozására nem köthet finanszírozási szerződést a
közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi szolgáltatóval. E feladat díjazását a
közszolgáltatást nyújtó és a közreműködő, személyesen közreműködő valamint a megbízott egészségügyi
szolgáltató közvetlenül számolja el egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben keletkezett kára
megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben
érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett közreműködő, személyes
közreműködő és a megbízott, illetve annak alkalmazottja okozta. Felelősségét és az okozott kár megtérítését az
egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.
Szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak megfelelő
szakképesítéssel
szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az egészségügyi
dolgozók működési nyilvántartásában.
Szabályzatok alkalmazásának köre
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A közreműködő, személyesen közreműködő és megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa
foglalkoztatottakra az intézet működési és belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve megtartásuk a
szerződéskötés feltétele különös tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban, és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes finanszírozási
adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi feladat ellátása esetén az intézet
szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más
járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása
esetén katasztrófa elhárítási feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a jogszabályban
meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések idejére helyettesről
gondoskodik.
Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint meghatározásával
köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan
adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a
szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai jelentéseket határidőre
teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat továbbításra, adatmásolásra alkalmas
eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási
adatokról továbbá működéssel kapcsolatos információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint teljesíti. A
szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi dokumentációt maradéktalanul az
igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.
Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső ellenőrzési szabályzat
alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint megtartására, a
finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció megfelelő vezetésére, a
betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység
eredményének értékelését biztosító szakmai és működési teljesítmény mutatók elemzésére.
A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját hatáskörében azt
írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi hatóságnál szakfelügyeleti
ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A szerződés kötelezően tartalmazza:
a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli egészségügyi
szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs rendszer
működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás biztosítása
nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket
III./1. 2. Oktatás szövegrészben
- a 21.oldalon:
- Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése szövegrész jogszabályi változás miatt az alábbiakra módosult:
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevételével magát
rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az egészségtudományok mindenkori állásának
megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos ( 30 kreditpont ) továbbképzéseivel
kapcsolatban felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, szállás-, utazási költséget, ) az intézet megtéríti. A
szabadon választható továbbképzések ( 20 kreditpont ) során felmerült tanfolyami díjat, valamint az utazási költséget
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téríti az intézet.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a
közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont ) kapcsolatban felmerült és
igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „szabadon választható„ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő továbbképzések ( 25 kreditpont
) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti. A további szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések
költsége a szakorvost terhelik, az ideje hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket és önképzéseket
saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása szövegrészből a 28.oldalon:
A 43/1997 ( III.3.) Kormány rendelet alapján a védőnői körzetben területi pótlék jár az ott dolgozó védőnőnek,
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15 %-a külterületen él. A területi pótlék mértéke: 6.818 Ft/hó. A
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlékok időarányosan illetik meg szövegrész törlésre került.
Az 1. számú mellékletben
- a 36.oldalon az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az utcanév változás és a telephelyek közül kikerült
háziorvosi szolgálat 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz:
Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
- a 39. oldalon: aktualizálásra került a betegjogi képviselő és a polgármester személye
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Daróczy Linda
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dr. Réthy Pál Kórház,; 06-20-4899-563
Fogadóóra: hétfő 8.00-tól 15.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.; 66/581-190; 06-20-2802-820
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Toldi Balázs polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. 66/386-122
Fogadóóra: pénteki napon: 9.00-től-11.00-ig
A H/2. melléklet - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai – a 41-42-43.oldalon a rendeletnek megfelelően került módosításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Egészségügyi
Intézmény SZMSZ módosítását jóváhagyni.

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

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

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-ének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény - a háziorvosi szolgálatnál
telephelyváltozás, utcanévváltozás valamint jogszabálykövetés miatti változások okán aktualizált - Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2014.12.01.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy
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Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi intézet egyszemélyes vezetője az igazgató
főorvos

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
-

Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás

Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072210 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072230- Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás

Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Ügyeleti ellátás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.

Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak
magukban orvosi gyógykezelést.
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laporatóriumi szolgáltatás
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
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I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és
nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen
diagnosztika, teljes körű ultrahang diagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.

Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.

Pénzügyi források megjelölése
- Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
OEP /finanszírozási szerződés alapján/
- Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
OEP finanszírozás és önkormányzati támogatás.
Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és háziorvosi szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
Helyettes:
Dr. Bakócz József radiológus főorvos

Igazgató főorvos
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató felmentése, valamint fegyelmi
vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az igazgató főorvost pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat

Az intézet igazgató főorvosa felelősséggel tartozik:
-

-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az igazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési
beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát
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-

-

a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol, végzi a vezetői
ellenőrzés körébe tartozó feladatokat
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az igazgató főorvos feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, a gazdasági vezetőnek, szakorvosnak,
illetve ügyviteli alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése, amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
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-

-

az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, személyes
közreműködői, megbízási szerződés, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a
hatályos jogszabályok megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek
előkészítése, előkészíttetése
a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
egészségügyi tevékenységet végzők szakmai munkájának, a feladat ellátásának színvonalát
mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az igazgató főorvost feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az igazgató főorvost.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet igazgató főorvosa hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet feladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az igazgatóval
- a jegyzőkönyv vezetés módját

A Szakmai Vezető Testület jogkörei

Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
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megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt
nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet

Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolhatja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezései.
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I./4. A vezető állású dolgozók köre
Igazgató helyettes
Az intézet igazgatójának távolléte esetén, ellátja az igazgató feladatait, de kizárólagos jogköreit
nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

Gazdasági vezető
Az intézet gazdasági-műszaki szervezetének vezetője. A gazdasági vezető kinevezésével,
megbízásával, felmentésével kapcsolatos jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói-, utasítási
jogokat az igazgató főorvos gyakorolja. Ellenjegyzési és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
Feladata:
-

-

az intézet igazgatójának közvetlen irányítása mellett, az intézet működésével összefüggő
gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel
összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, a zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosítása
az új és érvényben lévő jogszabályok tanulmányozása, az intézetre vonatkozó
rendelkezések megtartása
elkészíti az éves költségvetést, illetve ha szükséges a költségvetési módosításokat, kötelező
gazdasági statisztikai jelentéseket
éves, időszakos beszámolót, pénzforgalmi jelentést készít
a beruházásokról minden negyedévben jelentést készít
a jelentési kötelezettségeket határidőre teljesíti
a fenntartó pénzügyi csoportja részére adatokat szolgáltat
ellenőrzi a munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát
gondoskodik a műszer, anyag-, illetve fogyóeszköz beszerzésről
ellenőrzi, irányítja és kezdeményezi a karbantartási, felújítási munkálatokat
az épület állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, időben intézkedik a karbantartásról,
váratlan meghibásodások elhárításáról irányítólag gondoskodik
a Magyar Államkincstárral és az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatosan kapcsolatot
tart
tájékoztatja a dolgozókat az aktuális ügyekről
ellenőrzi a leltárakat, nyilvántartásokat, elszámolásokat, a leltározás rendjét
pénzügyi és teljesítményelemzéseket készít a szakrendelések helyzetéről
elkészíti a számviteli-, leltározási-, selejtezési-, pénztárkezelési- valamint mindazon
szabályzatokat, amit a hatályos jogszabály előír.
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I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 30 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
Az alapellátás célja:
• az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
• az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
• az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
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•
•
•
•
•
•
•

az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat

Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.

Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az igazgató főorvos látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
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naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás

Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg szakellátás feladata

A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat.

A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.

Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a feladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
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tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok, és az ügyeleti ellátás felé (rezsiköltségek
továbbszámlázása).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalához a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek mellet
köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.
Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet igazgató főorvosának hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,

15

megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az igazgató főorvos a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az igazgató főorvos gondoskodik.

Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
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A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.

Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság

Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
igazgató főorvosnak a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet igazgató főorvosa soron
kívüli alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.
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III./ 1.1.1. A közreműködők, személyes közreműködők, és a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatottakkal való együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.

Közreműködői, személyes közreműködői, valamint megbízási szerződés keretében végezhető
szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat

Általános szabályok
Fogalom meghatározás
Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez
kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely
közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási
szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott
szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy
az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében
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nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket egyaránt biztosítja.
Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy
szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt
egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által
nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató
biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan
személy, aki a megbízási szerződés alapján a megbízó által rábízott feladatellátást végzi.
A közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi dolgozó az
egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai
követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által kidolgozott szakmai és etikai szabályok
megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi
feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.

A szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A közreműködő, személyes közreműködő valamint a megbízási
szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatás ellátására további szerződést nem köthet.
A szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét szerződő
fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a
módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt
biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A szerződés megszűnésekor a szerződő fél az általa kezelt és nyilvántartott adatokat hiánytalanul
az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási
szerződés keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások finanszírozására nem köthet
finanszírozási szerződést a közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott
egészségügyi szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a közreműködő,
személyesen közreműködő valamint a megbízott egészségügyi szolgáltató közvetlenül számolja el
egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett közreműködő, személyes közreműködő és a megbízott, illetve annak
alkalmazottja okozta. Felelősségét és az okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.
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Szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

Szabályzatok alkalmazásának köre
A közreműködő, személyesen közreműködő és megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa
foglalkoztatottakra az intézet működési és belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve
megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban,
és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.

Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.
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Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos ( 30 kreditpont )
továbbképzéseivel kapcsolatban felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, szállás-, utazási
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költséget, ) az intézet megtéríti. A szabadon választható továbbképzések ( 20 kreditpont ) során
felmerült tanfolyami díjat, valamint az utazási költséget téríti az intézet.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10
munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont )
kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, útiköltség ) az intézet
megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „szabadon választható„ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő
továbbképzések ( 25 kreditpont ) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti. A további
szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések költsége a szakorvost terhelik, az ideje hivatalos
távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.

III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
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számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az igazgató főorvos ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az igazgató főorvos és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:

Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:

30 év
30 év
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Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
10 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az igazgató főorvos jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
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jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.

III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az igazgató főorvos hív össze.
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A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az igazgató főorvos hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az igazgató főorvos mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.

Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az igazgató
főorvos adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az igazgató
főorvos engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.

III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Belső kontroll rendszer, mely tartalmazza az intézet ellenőrzési nyomvonalának kialakítását,
kockázatkezelését, valamint a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendjét.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
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- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Béren kívüli juttatások szabályzata: az intézet költségvetésétől függő béren kívüli juttatásokat
szabályozza
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítése és
elszámolása
- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások

Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
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A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény, az ágazati bértábla és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.

Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.
Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:

Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Igazgató főorvos
Gazdasági vezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.

b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az igazgató főorvos dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.

Jubileumi jutalom
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A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.

Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.

c.) Egyéb juttatások
Béren kívüli juttatások
/ Részletes szabályait a béren kívüli juttatások szabályzata tartalmazza/
Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.

Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az igazgató főorvossal előzetesen egyeztetni kell.

Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.

29

A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.

b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja

Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján
adható utalványt biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az
utalvány.
Táppénz és Terhes Gyermekágyi Segély esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható,
maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
- felmentés idejére
- fizetés nélküli szabadság idejére
- a Gyes időtartamára
- a Gyed időtartamára
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Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
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-

rokkantsági nyugállományba helyezéskor
elhalálozás esetén
igazgató főorvosi döntés alapján

Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- igazgatói fogadó óra.

Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az igazgató főorvos hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az igazgató főorvos hív össze.

Igazgatói fogadóóra
Az igazgató főorvos minden héten, hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
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Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.

A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.

Munkaköri leírások
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A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2014. december 01.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

34

MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Az intézmény belső működési rendje

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.

A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.

A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.

Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
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bőrgyógyászat,
Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről

A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.

A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
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A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
Az intézet dolgozói által igénybevett térítésköteles vizsgálatok, igazgató főorvosi hatáskörben
ingyenesek.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.

Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-péntekig 7,30-12,00 óráig; és
12,30-16,00 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai

-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező

A betegek jogai
-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.
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-

-

-

-

-

Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
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-

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.

A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Daróczy Linda
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dr. Réthy Pál Kórház,; 06-20-4899-563
Fogadóóra: hétfő 8.00-tól 15.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.; 66/581-190; 06-20-2802-820
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Toldi Balázs polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. 66/386-122
Fogadóóra: pénteki napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet igazgató főorvosát, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.

Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2014. december 01.

Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos
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H/1.számú melléklet

Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybe vételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
1.

2.

3.

4.

B
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának
pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)
lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)
első fokon
b)
másodfokon
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
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7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
4 800 Ft

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a)
vérvétel
3 200 Ft
b)
vizeletvétel
1 600 Ft
Látlelet készítése és kiadása
3 500 Ft
Részeg személy detoxikálása
7 200 Ft
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
7 200 Ft
Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági
vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
19 200 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
ab)
15 600 Ft
vizsgálata
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
12 000 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
bb)
9 700 Ft
vizsgálata
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
9 700 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
cb)
7 200 Ft
vizsgálata
Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt
vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy 7 200 Ft
szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából
kerül sor
Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 700 Ft
Az adott ellátásnak a
Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
aa) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is
ba)
13 800 Ft
kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat
9 200 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
ca) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
1 700 Ft
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
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15.25

egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz
kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b)
pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény
a)
1900 Ft/fő/eset
esetén
a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához
1900 Ft/fő/eset
szükséges szakvélemény esetén
az a) és a b) pontban nem említett esetben
3300 Ft/fő/eset
c)
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás,
kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
2 000 Ft
b)27 - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni
immunizálást
b)26

16.
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H/3. számú melléklet

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.

Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:
•
Látászavar
•
Hallászavar
•
Mozgáskorlátozottság
•
Szív- és érrendszeri betegségek
•
Cukorbetegség
•
Idegrendszeri betegségek
•
Alkoholfogyasztás
•
Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)
•
Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
− a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
− a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
−

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.
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A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
− megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
− keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató
főorvos feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
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Az igazgató főorvos a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
− nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
− figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
− a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
− a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
− nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az igazgató főorvosnak van.
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Intézményvezető
Igazgató főorvos
Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes

Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens
Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr. Torma Éva alapító okirat módosítási kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez, mint az intézmény fenntartójához.
Az alapító okirat módosítása szükséges, mivel még nem került átvezetésre
a fenntartó címének változása,
Csárdaszállás lakosainak ellátási kötelezettsége az Országos Tisztiorvosi Hivatal IF-231-92013. számú
határozata alapján,
valamint a 4. számú háziorvosi körzet pácienseinek ellátása Dr. Katona Piroska saját tulajdonú Szabadság tér
2/2. számú ingatlanában kialakított rendelőben.
Igazgató Főorvos Asszony megküldte a fent említett OTH határozat másolatát, illetve Dr. Katona Piroska
nyilatkozatát, mely dokumentumok az előterjesztés mellékletében találhatóak.
A Hivatal az intézmény által jelzett módosításoknak megfelelően előkészítette az alapító okirat módosítását, mely az
alábbi módosításokat tartalmazza:
Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
az alábbiakra módosul:
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
az alábbiakra módosul:
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
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Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
Az alapító okirat 6. pontja
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
az alábbiakra módosul:
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 10. pontja
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
az alábbiakra módosul:
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 12. pontja
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
az alábbiakra módosul:
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 14. pontja
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő út 2. szám
dr. Pikó Béla u. 3. szám
Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő út 3. szám
Szabadság tér 2/2. szám

az alábbiakra módosul:
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás

Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) Kt. számú határozata alapján az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak
alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
2. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
4. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
5. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
6. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő út 2. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
dr. Pikó Béla u. 3. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
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Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő út 3. szám
Szabadság tér 2/2. szám

Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

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

Tájékoztatás a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa az alábbiakban tesz eleget beszámolási
kötelezettségének a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet továbbműködtetésével kapcsolatban:
„Dr. Darvas Tamás által 2015. január 31-ig működő praxissal kapcsolatban az alábbiakról számolhatok be.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i testületi ülésen a 395/2014. számú határozatban
felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a Gyomaendrőd 4. számú felnőtt háziorvosi szolgálat
folyamatos működését biztosítsa 2015. február 1-től.
A fent említett testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően dr. Katona Piroska háziorvossal 2014. november 10-én
megkötöttük a helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződést.
A kolléganő vállalta, hogy a Szabadság tér 2/2. szám alatti épületben kialakítja - a gyermekrendeléstől független – a
felnőtt háziorvosi rendelőt és a körzetben eddig ápolónői feladatokat ellátó munkatársat, Czeglédiné Szívós Andreát
is foglalkoztatja. A szerződés határozatlan időre köttetett, mert a doktornő úgy nyilatkozott, hogy amennyiben nem
sikerül a praxist főállású orvossal betölteni egy éven túl sem, Ő vállalja a helyettesítést akkor is, amikor a
finanszírozás lecsökken 60%-ra.
Dr. Katona Piroska távollétében – a felnőtt háziorvosi feladatait illetően – a helyettesítést elsősorban dr. Varga Edit
látja el. Amennyiben mind a két kolléganő egyszerre van akadályozva a rendelésben dr. Kolozsvári Árpád lesz a
helyettesítő ebben a körzetben. Dr. Varga Edit és dr. Kolozsvári Árpád is a saját rendelőjében vállalta a
helyettesítést.
A heti 15 órás rendelés - Szabadság tér 2/2. szám alatti rendelőben - a következőképpen alakul:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-17.00 óráig
15.00-17.00 óráig
13.00-17.00 óráig
14.00-17.00 óráig
13.00-16.00 óráig

A betegdokumentáció célját szolgáló szoftver programhasználati jogáról dr. Darvas Tamás lemondott Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának javára. Az előzőleg megüresedett praxissal kapcsolatban is ez volt az eljárási rend, mert
így a szellemi termék az önkormányzat tulajdonába kerül mindaddig, amíg nem köt főállású orvossal feladat-ellátási
szerződést.
A program tulajdonosával – Infomix Kft, Budapest – a szerződés módosítása folyamatban van.
A körzetre vonatkozó működési engedély kérelmünk már a hatóságnál van, telefonon történt értesítése szerint 1-2
héten belül a helyszíni vizsgálatot is megejtik. A december 18-i testületi ülésen a képviselők döntése – az
intézményünk alapítói okiratának módosításával kapcsolatban – a Szabadság tér 2/2. szám alatti ingatlan
telephelyként történő elfogadása (határozat formájában) szükségeltetik ahhoz, hogy kapjunk működési engedélyt a
praxis működtetésére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ezen engedély után tud intézményünkkel
finanszírozási szerződést kötni.
Tisztelettel megkérem Polgármester Urat, hogy a fentiekről szíveskedjen tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet.
Ezen tájékoztatással teszek eleget beszámolási kötelezettségemnek.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásulvétele a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosának tájékoztatóját a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet tovább működtetésével
kapcsolatban.

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

A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 3. és 4. számú fogorvosi körzetre kötött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. november 7. napján írásban fordultunk a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. ügyvezetőjéhez, Dr. Békés
Annamáriához, mert lakossági bejelentés érkezett hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy pénteki napokon
rendszeresen elmaradnak a rendelések mindkét körzetben.
Dr. Békés Annamária 2014. november 17. napján írásban reagált megkeresésünkre:
„Valóban mindkét körzetünkben pénteki napokon 8-11 óra között van rendelési idő, ugyanakkor annak, hogy nem
vagyunk jelen a rendelőben az alábbi okai lehetnek:
- valamennyi pontszerző továbbképzés pénteki és szombati napokon van megtartva, melyekre el kell mennünk, e
nélkül nem abszolválják a ciklusidőt, vagyis nem újítják meg a működési engedélyünket. Ugyanakkor helyettesítésről
mindig gondoskodunk, illetve recepciós kollégánk (a többi körzeti rendelőtől eltérően) fogadja a pácienseket mind
személyesen, mind telefonon és tájékoztatja őket a betegellátás lehetőségéről. Ugyanakkor helyettesítésről mindig
gondoskodunk.
- mint Ön előtt is ismeretes a feladat-ellátási szerződés kiterjed az iskolások, óvodások szűrésére is, et kötelezően el
kell látnunk. Az óvodáskorú gyermekek biztonsága érdekében mi megyünk ki az intézménybe, így a gyermekek
nincsenek kitéve a forgalom esetleges veszélyeinek. Ezeket a szűréseket is péntekre időzítjük.
- Recepciós kollégánk (a többi körzeti rendelőtől eltérően) fogadja a pácienseket mind személyesen, mind telefonon
és tájékoztatja őket a betegellátás lehetőségéről.
- Azonban végiggondolva a zökkenőmentes együttműködést, kérelmezzük a rendelési idő megváltoztatását, így a
továbbképzések miatti rendelés kimaradás nem okoz majd fennakadásokat a jövőben a betegellátásban:
3. körzet
Jelenlegi rendelési idő:
2015. január 1-től bevezetésre kerülő rendelési idő
Hétfő
10,00-18,00
Hétfő
10,00-18,00
Kedd
12,00-18,00
Kedd
9,00-16,00
Szerda
8,00-15,00
Szerda
8,00-15,00
Csütörtök
12,00-17,00
Csütörtök
9,00-16,00
Péntek
8,00-11,00
Péntek
-----4. körzet
Jelenlegi rendelési idő:
2015. január 1-től bevezetésre kerülő rendelési idő
Hétfő
11,00-18,00
Hétfő
10,00-18,00
Kedd
8,00-14,00
Kedd
9,00-16,00
Szerda
9,00-16,00
Szerda
8,00-15,00
Csütörtök
8,00-14,00
Csütörtök
9,00-16,00
Péntek
8,00-11,00
Péntek
-----A fogorvosi ellátást a szolgáltatónak mindkét körzetben heti 29 órában kell ellátnia a körzet lakosságszáma alapján.
A rendelési idő meghatározása nem ellentétes a szakmai jogszabályokkal.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § d) pontja alapján a rendelési idő meghatározására
az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A rendelési idő változása miatt szükséges a szerződés
módosítása, mely módosítást a határozati javaslatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

1. döntési javaslat
"A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 3. számú fogorvosi körzetre 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. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 3. fogorvosi körzetre 2013. október 18. 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 I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma
04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. október 18. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 3. számú
fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
10.00-18.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
08.00-15.00
Csütörtök
9.00-16.00
A felek által Gyomaendrődön 2013. október 18. 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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. december ……
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 4. számú fogorvosi körzetre 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. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 4. fogorvosi körzetre 2012. december 28. 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 I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma
04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4.
fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
10.00-18.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
08.00-15.00
Csütörtök
9.00-16.00
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. 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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. december ……
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő 2015. évi üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette a 2015. évi üzleti tervét, melyet a társaság Felügyelő Bizottsága
egyhangúan elfogadott, és javasolja a Képviselő Testületnek jóváhagyásra.

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

A Bizottság egyöntetűen javasolja a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. 2015. évi üzleti tervének az elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alábbi 2015. évi üzleti tervét.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Üzleti terv
2015.
Készítette: Vass Ignác
I.

Bevezető

A vállalkozás alapadatai
1. A társaság főbb adatai:
A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Az alapító okirat kelte:
2003. július 1.
A társaság cégjegyzék száma:
04-09-005983
A társaság statisztikai száma:
13087085-9304-113-04
A társaság adószáma:
13087085-2-04
A társaság tb-törzsszáma:
132258218
A társaság számláját vezető pénzintézet és a társaság pénzforgalmi jelzőszáma:
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Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125 – 11062464
K&H Bank
10402245-50526667-83651002
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A társaság időtartama:
határozatlan
A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A társaság telefon-fax száma és E-mail címe:
T: 66/ 386-039, T/fax 6/283-750
E-mail: gyomaendrod@ligetfurdo.hu
A társaság ügyvezetője:
Vass Ignác ( an: Darvasi Mária)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 10.
A társaság Felügyelő- Bizottságának tagjai:
1. Poharelec László (an:Oláh Ilona)
Gyomaendrőd Bajcsy Zy. U.66. sz. alatti lakos.
2.Papp István ( Gyomaendrőd Budai Nagy Antal út 43. sz
alatti lakos.
3.Márjalaki József Gyomaendrőd Egressy út 5 sz alatti
lakos
A társaság könyvvizsgálója:
Molnárné Vajó Katalin szül.név: Vajó Katalin (an: Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u.1/1 sz. alatti lakos
A társaság könyvvezetését végző cég:
MICROFOX KFT
5500. Gyomaendrőd,
A társaság jogi képviseletét ellátó cég:
Dr. Fodor András egyéni ügyvéd
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 13.
A társaság jegyzettőkéje:
3.200.000.- Ft, melyből 1.200.000.- Ft készpénzbetét és 2.000.000.- nem
pénzbeli betét
A társaság tevékenységi köre:
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A társaság egyéb tevékenységei:
Víz-,gáz-,fűtés szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termékek kiskereskedelme
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás
Kemping szolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-,sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2. Vezetői összefoglaló
A Liget Fürdő története 1959-ig nyúlik vissza, akkor kezdődött az Erzsébet ligetben a fürdő építése. Több évtizedes
működés után 1990-es években történt az első jelentősebb fejlesztés, a medencék vízforgatóval történő ellátása.
2002. év jelentős év a fürdő történetében. Közel 900 millió Ft-os beruházásindult. Megépült egy impozáns fedett
fürdő három medencével, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel. Teljesen megújult a gyógyászati épület, melyben
helyet kapott a balneo- és fizikoterápiás kezelőrész is.
2003. július 01.-ig a fürdő önálló városi intézményként működött. Ezen a napon alapította a tulajdonos önkormányzat
a fürdő üzemeltetése céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.-t.
A Kft. az elmúlt időszakban jelentős tulajdonosi támogatással tudott csak működni. Az előző évek jelentős
költségcsökkentő intézkedéseinek köszönhetően a támogatás 20 M-30 M Ft körüli összegben stabilizálódni látszik.
2013 szeptembere óta immár hivatalosan is használhatja a fürdő a Gyógyfürdő nevet. 2014-ben az OTH a benyújtott
dokumentumok alapján a Liget Fürdő körzeti jelentőségű fürdők kategóriájába sorolta. A Liget Gyógyfürdő így már
meghatározó szerepet játszik a régióban, de országosan is elismert. Ahhoz , hogy ezt a helyzetét megtartsa, illetve
növelje piaci részesedését a régióban, fejlesztésre van szükség. 2015 évben változatlanul az a cél, hogy a Liget
Fürdő Kft. Közszolgáltatási szerződésben a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatokat maximálisan
teljesítse a vendégek legnagyobb megelégedésére.
3. Vállalkozás leírása
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Kezdetben a gyomai Nagyközségi Tanács intézményeként működött a Liget Fürdő. A fürdőt ellátó termálkút vizét
1969-ben gyógyvízzé nyilvánították. A rendszerváltás után a tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzatat2003.
07.01 napján hozta létre a Liget Fürdő Szolgáltató Kft.-t. Ebben az időszakban kezdődött egy közel 1.0 Milliárdos
fürdő fejlesztés. A beruházás során létre jött új épület együttes átadás 2004. május 8.-án megtörtént. 2010 –ben
elvégzett hatás vizsgálatok alapján a termálvíz ismét megkapta a gyógyvízminősítést. Helyi jelentőségű
gyógyfürdőből körzeti jelentőségű gyógyfürdővé történő átsorolását.
A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régió gyógyfürdő szolgáltatásaiban, de elmondhatjuk, hogy már
országosan, illetve határon túlról is elismerik, mint gyógy szolgáltatást nyújtó intézményt.
4.Piaci helyzet , versenytársak
Magyarországi idegenforgalom fejlődésének fontos tényezője, az hogy azokat az értékeket felismerjük, ami miatt a
potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják.
Az idegenforgalom piacán a gyógy turizmusra szakosodott régiós vállalkozások között a Liget Fürdő versenyelőnye
a város megközelíthetősége, a természeti környezet és a kiváló minőségű gyógyvíz. A piaci pozíciót erősíti a
meglévő ár- érték arány. A régióban a gyógy-idegenforgalom piacára új versenytársak nem léptek be. Ahhoz, hogy a
Liget Gyógyfürdő megtartsa piaci helyzetét a szolgáltatásokat bővíteni szükséges, mind a gyógyászat, mind a
Wellness elemek körében, illetve felújítások, fejlesztések szükségesek.
5.Felújítások, fejlesztések
A Liget Fürdőbe 2004. év óta nem volt jelentős fejlesztés és felújítás. Ami már most visszüt a vendégforgalomra is,
ha a szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, akkor egy átfogó, komplex fejlesztésre, illetve felújításra lesz
szükség
A Legfontosabb felújítások:
- Fedett termál medencék teljes körű felújítása, átépítése
- Zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
- Vakolat javítás , falfestés
- Öltöző szekrények részbeni cseréje
- Szauna felújítás
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása.
- Vízforgató rendszer csővezeték felújítása,szűrők töltetcseréje.
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása.
- Játszótér felújítás.
A fejlesztéseket a célközösség megválasztása után szükséges kijelölni, figyelme véve az árbevételre gyakorolt
hatásukat.
6. Marketing terv
Tekintettel arra, hogy elsősorban a főszezonban lehet a Fürdő területére jelentős vendégszámot vonzani, ezért erre
az időszakra időzíti a Fürdő a programjait. Mindezzel együtt az elő- és utószezonba is aktív a marketing
tevékenység, különböző akciókkal, kedvezményekkel igyekszik felkelteni a látogatók érdeklődését.
Az elmúlt évekre az alábbi akciók voltak jellemzőek, amelyeket a következő években is alkalmazni kíván
A marketing stratégia elemeinek pozícionálása:
1.
Fizetett nyomtatott hirdetés
a.
helyi újságok, családi lapok, orvosi, saját készítésű többnyelvű prospektusok
2.
Fizetett és ingyenes elektronikus hirdetés, megjelenés
A gyógy vendégek idős kora miatt ők kevésbé aktív internethasználó csoport, ezért az elektronikus megjelenések fő
célcsoportja a kisgyermekes családok, fiatalok és a felnőttek.
a.
saját honlapon keresztül aktuális hírek, információk, akciók közlése
b.
reklám szpot a Békés megyei Csaba rádióban valamint a Rádió1-en
c.
kis reklámfilm az Echo TV-ben
3.
Kisfilm készítés (az előző évekhez hasonlóan)
a.
helyi televízióban megjelenés
b.
youtube-on, facebookon terjeszthető forma
4.
Külföldi megjelenés
Beruházás, felújítás után válhat aktuálissá.
a.
Romániában a magyar határ mentén út melletti hirdető tábla elhelyezése
5.
Rendezvény, kiállításon való megjelenés
a.
helyi reklám érték a Gyomaendrődi halfőző versenyen (2015. augusztus) való megjelenés;
b.
Csabai kolbászfesztiválon (2015. október való megjelenés regionális hírértékű;
c.
országos, esetenként nemzetközi megjelenést biztosít az Utazás kiállításon való részvétel
d.
a Nyugdíjas expón (2015.november, december; Budapest-Syma csarnok) való részvétellel közvetlenül tudja a
Fürdő a gyógyászati kezeléseket igénybevevő vendégek jelentős részét megszólítani
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7. Pénzügyi terv
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. pénzügyi tervéhez tervezete meg a 2015. év várható kiadásait és a
kiadások fedezetére szükséges bevételet. Mind a kiadási, mind a bevételi tervszámok közel azonosak a 2014 évivel,
mivel nem várható 2015 évben olyan nagy volumenű változás, amely bármelyik költség nemet jelentősen
megváltoztatná. Ugyanez vonatkozik a várható létszámra.
Az Önkormányzat 20M Ft működési támogatást biztosít a fürdő számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között 2013. január 31.-én Közszolgálati
Szerződés jött létre. A közszolgálati szerződésben az Önkormányzat kötelező feladatokat határozott meg. Ezen
feladatok teljesítésében résztvevő dolgozók bér+ járulék részbeni fedezetére használja fel a Kft a 20 M Ft –os
tulajdonosi támogatást.
A fürdő részbeni szezonitásából adódóan az év első 5 hónapjában a bevételek kb. 50%-át fedezi a kiadásoknak.
Erre az időszakra tervezzük a támogatási összeg felhasználását.
MÉRLEG
01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

A. Befektett eszközök
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. JEGYZETT TŐKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások

30.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2013

Üzleti terv
2014

42286

68988

65915

62164

601

42286

68988

65915

62164

601

9647
463
3975

5144
133
2897

5472
206
3695

4300
300
3000

38
3
30

5209
2199

2114
88

1571
35

1000
100

5
1

54132

74220

71422

66564

640

-5560
3100

10832
3200

11086
3200

11679
3200

119
32

19315
-21770

29296
-28009

29295
-27085

29296
-26886

292
-262

-6205

5421
924

5421
255

44496

40863

44496
15196
54132

EREDMÉNYKIMUTATÁS
I
II
III.
IV.
V
VI
VII
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI

2012

2011

2011

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb bevétel
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
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40863
22525
74220

2012

34884
3
34881
25452
71422

ter
201

5421
648

54
2

34385

330

34385
20500

330
190

66564

640

2013

Üzleti terv
2014

Terv
2015

94047

90227

99197

98520

99520

59664
82620
58725
3105
15831
-6570
29
129
-100
-6670
465

38268
67104
57751
3440
10975
-10775
32
2070
-2038
-12813
13824

34411
65649
54405
3562
10216
-224
26
543
-517
-741
1052

36030
69203
50000
3700
10250
1397
30
750
-720
677
21

37070
65854
55000
3700
12000
36
30
750
-720
-684
920

D
E
XII
F.
XIII
G.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

465
-6205
-6205
-6205

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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13824
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924
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311
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255

21
698
50
648

920
236
0
236

924

255

648
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I.
Bevezető
A vállalkozás alapadatai

1. A társaság főbb adatai:

A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
A társaság székhelye:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Az alapító okirat kelte:

2003. július 1.

A társaság cégjegyzék száma:

04-09-005983

A társaság statisztikai száma:

13087085-9304-113-04

A társaság adószáma:

13087085-2-04

A társaság tb-törzsszáma:

132258218

A társaság számláját vezető pénzintézet és a társaság pénzforgalmi jelzőszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125 – 11062464
K&H Bank
10402245-50526667-83651002
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A társaság időtartama:

határozatlan

A társaság alapítója:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

A társaság telefon-fax száma és E-mail címe:
T: 66/ 386-039, T/fax 6/283-750
E-mail: gyomaendrod@ligetfurdo.hu
A társaság ügyvezetője:

Vass Ignác ( an: Darvasi Mária)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 10.

A társaság Felügyelő- Bizottságának tagjai:
1. Poharelec László(an:Oláh Ilona)
Gyomaendrőd Bajcsy Zy. U.66. sz. alatti lakos.
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2.Papp István ( Gyomaendrőd Budai Nagy Antal út 43. sz
alatti lakos.
3.Márjalaki József Gyomaendrőd Egressy út 5 sz alatti
lakos
A társaság könyvvizsgálója:
Molnárné Vajó Katalin szül.név: Vajó Katalin (an:
Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u.1/1 sz. alatti lakos
A társaság könyvvezetését végző cég:
MICROFOX KFT
5500. Gyomaendrőd,
A társaság jogi képviseletét ellátó cég:
Dr. Fodor András egyéni ügyvéd
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 13.
A társaság jegyzettőkéje:
3.200.000.- Ft, melyből 1.200.000.- Ft készpénzbetét és
2.000.000.- nem pénzbeli betét

A társaság tevékenységi köre:

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységei:
Víz-,gáz-,fűtés szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termékek kiskereskedelme
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás
Kemping szolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Saját
tulajdonú,
bérelt
ingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-,sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
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2. Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő története 1959-ig nyúlik vissza, akkor kezdődött az Erzsébet ligetben a fürdő
építése. Több évtizedes működés után 1990-es években történt az első jelentősebb
fejlesztés, a medencék vízforgatóval történő ellátása.
2002. év jelentős év a fürdő történetében. Közel 900 millió Ft-os beruházásindult. Megépült
egy impozáns fedett fürdő három medencével, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel. Teljesen
megújult a gyógyászati épület, melyben helyet kapott a balneo- és fizikoterápiás kezelőrész
is.
2003. július 01.-ig a fürdő önálló városi intézményként működött. Ezen a napon alapította a
tulajdonos önkormányzat a fürdő üzemeltetése céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft.-t.
A Kft. az elmúlt időszakban jelentős tulajdonosi támogatással tudott csak működni. Az előző
évek jelentős költségcsökkentő intézkedéseinek köszönhetően a támogatás 20 M-30 M Ft
körüli összegben stabilizálódni látszik. 2013 szeptembere óta immár hivatalosan is
használhatja a fürdő a Gyógyfürdő nevet. 2014-ben az OTH a benyújtott dokumentumok
alapján a Liget Fürdő körzeti jelentőségű fürdők kategóriájába sorolta. A Liget Gyógyfürdő így
már meghatározó szerepet játszik a régióban, de országosan is elismert. Ahhoz , hogy ezt a
helyzetét megtartsa, illetve növelje piaci részesedését a régióban, fejlesztésre van szükség.
2015 évben változatlanul az a cél, hogy a Liget Fürdő Kft. Közszolgáltatási szerződésben a
tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a vendégek
legnagyobb megelégedésére.

3. Vállalkozás leírása
Kezdetben a gyomai Nagyközségi Tanács intézményeként működött a Liget Fürdő. A fürdőt
ellátó termálkút vizét 1969-ben gyógyvízzé nyilvánították. A rendszerváltás után a tulajdonos
Gyomaendrőd Város Önkormányzatat2003. 07.01 napján hozta létre a Liget Fürdő
Szolgáltató Kft.-t. Ebben az időszakban kezdődött egy közel 1.0 Milliárdos fürdő fejlesztés. A
beruházás során létre jött új épület együttes átadás 2004. május 8.-án megtörtént. 2010 –
ben elvégzett hatás vizsgálatok alapján a termálvíz ismét megkapta a gyógyvízminősítést.
Helyi jelentőségű gyógyfürdőből körzeti jelentőségű gyógyfürdővé történő átsorolását.
A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régió gyógyfürdő szolgáltatásaiban, de
elmondhatjuk, hogy már országosan, illetve határon túlról is elismerik, mint gyógy
szolgáltatást nyújtó intézményt.
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4.Piaci helyzet , versenytársak

Magyarországi idegenforgalom fejlődésének fontos tényezője, az hogy azokat az értékeket
felismerjük, ami miatt a potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják.
Az idegenforgalom piacán a gyógy turizmusra szakosodott régiós vállalkozások között a Liget
Fürdő versenyelőnye a város megközelíthetősége, a természeti környezet és a kiváló
minőségű gyógyvíz. A piaci pozíciót erősíti a meglévő ár- érték arány. A régióban a gyógyidegenforgalom piacára új versenytársak nem léptek be. Ahhoz, hogy a Liget Gyógyfürdő
megtartsa piaci helyzetét a szolgáltatásokat bővíteni szükséges, mind a gyógyászat, mind a
Wellness elemek körében, illetve felújítások, fejlesztések szükségesek.

5.Felújítások, fejlesztések
A Liget Fürdőbe 2004. év óta nem volt jelentős fejlesztés és felújítás. Ami már most visszüt a
vendégforgalomra is, ha a szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, akkor egy átfogó,
komplex fejlesztésre, illetve felújításra lesz szükség
A Legfontosabb felújítások:
- Fedett termál medencék teljes körű felújítása, átépítése
- Zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
- Vakolat javítás , falfestés
- Öltöző szekrények részbeni cseréje
- Szauna felújítás
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása.
- Vízforgató rendszer csővezeték felújítása,szűrők töltetcseréje.
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása.
- Játszótér felújítás.
A fejlesztéseket a célközösség megválasztása után szükséges kijelölni, figyelme véve az
árbevételre gyakorolt hatásukat.

6. Marketing terv
Tekintettel arra, hogy elsősorban a főszezonban lehet a Fürdő területére jelentős
vendégszámot vonzani, ezért erre az időszakra időzíti a Fürdő a programjait. Mindezzel
együtt az elő- és utószezonba is aktív a marketing tevékenység, különböző akciókkal,
kedvezményekkel igyekszik felkelteni a látogatók érdeklődését.
Az elmúlt évekre az alábbi akciók voltak jellemzőek, amelyeket a következő években is
alkalmazni kíván
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A marketing stratégia elemeinek pozícionálása:
1. Fizetett nyomtatott hirdetés
a. helyi újságok, családi lapok, orvosi, saját készítésű többnyelvű prospektusok
2. Fizetett és ingyenes elektronikus hirdetés, megjelenés
A gyógy vendégek idős kora miatt ők kevésbé aktív internethasználó csoport, ezért az
elektronikus megjelenések fő célcsoportja a kisgyermekes családok, fiatalok és a felnőttek.
a. saját honlapon keresztül aktuális hírek, információk, akciók közlése
b. reklám szpot a Békés megyei Csaba rádióban valamint a Rádió1-en
c. kis reklámfilm az Echo TV-ben
3. Kisfilm készítés (az előző évekhez hasonlóan)
a. helyi televízióban megjelenés
b. youtube-on, facebookon terjeszthető forma
4. Külföldi megjelenés
Beruházás, felújítás után válhat aktuálissá.
a. Romániában a magyar határ mentén út melletti hirdető tábla elhelyezése
5. Rendezvény, kiállításon való megjelenés
a. helyi reklám érték a Gyomaendrődi halfőző versenyen (2015. augusztus) való
megjelenés;
b. Csabai kolbászfesztiválon (2015. október való megjelenés regionális hírértékű;
c. országos, esetenként nemzetközi megjelenést biztosít az Utazás kiállításon való
részvétel
d. a Nyugdíjas expón (2015.november, december; Budapest-Syma csarnok) való
részvétellel közvetlenül tudja a Fürdő a gyógyászati kezeléseket igénybevevő
vendégek jelentős részét megszólítani

7. Pénzügyi terv
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. pénzügyi tervéhez tervezete meg a 2015. év
várható kiadásait és a kiadások fedezetére szükséges bevételet. Mind a kiadási, mind a
bevételi tervszámok közel azonosak a 2014 évivel, mivel nem várható 2015 évben olyan nagy
volumenű változás, amely bármelyik költség nemet jelentősen megváltoztatná. Ugyanez
vonatkozik a várható létszámra.
Az Önkormányzat 20M Ft működési támogatást biztosít a fürdő számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között 2013. január
31.-én Közszolgálati Szerződés jött létre. A közszolgálati szerződésben az Önkormányzat
kötelező feladatokat határozott meg. Ezen feladatok teljesítésében résztvevő dolgozók bér+
járulék részbeni fedezetére használja fel a Kft a 20 M Ft –os tulajdonosi támogatást.
A fürdő részbeni szezonitásából adódóan az év első 5 hónapjában a bevételek kb. 50%-át
fedezi a kiadásoknak.
Erre az időszakra tervezzük a támogatási összeg felhasználását.
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MÉRLEG

2011
01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

14.

Befektett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások

terv

2012

2013

2014

2015

42286

68988

65915

62164

60100

42286

68988

65915

62164

60100

9647
463
3975

5144
133
2897

5472
206
3695

4300
300
3000

3810
310
3000

5209
2199

2114
88

1571
35

1000
100

500
100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

54132

74220

71422

66564

64010

Saját tőke
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
TŐKETARTALÉK

-5560
3100

10832
3200

11086
3200

11679
3200

11915
3200

19315

29296

29295

29296

-21770

-28009

-27085

-26886

29296
26238

-6205

5421
924

5421
255

5421
648

5421
236

34385

33095

34385
20500

33095
19000

66564

64010

15.
16.
18.
19.

D.
I.
II.
III.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások

30.

Üzleti
terv

FORRÁSOK ÖSSZESEN

44496

44496
15196
54132

40863

40863
22525
74220

34884
3
34881
25452
71422
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2013

Üzleti
terv
2014

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011

I

Értékesítés nettó árbevétele

II

Aktivált saját teljesítmény értéke

III.

2012

Terv
2015

94047

90227

99197

98520

99520

Egyéb bevétel

59664

38268

34411

36030

37070

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

82620

67104

65649

69203

65854

V

Személyi jellegű ráfordítások

58725

57751

54405

50000

55000

VI
VII

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

3105
15831

3440
10975

3562
10216

3700
10250

3700
12000

-10775

-224

1397

36

29

32

26

30

30

129

2070

543

750

750

A.

-6570

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-100

-2038

-517

-720

-720

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-6670

-12813

-741

677

-684

X.

Rendkívüli bevételek

13824

1052

21

920

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

465

13824

1052

21

920

E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-6205

1011

311

698

236

XII

Adófizetési kötelezettség

87

56

50

0

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

-6205

924

255

648

236

-6205

924

255

648

236

XIII

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

465

0
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
JUHÁSZ Társas Ügyvédi Iroda részéről Dr. Juhász István ügyvéd ( 5600. Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz.1. )
előkészítette a Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítását.
A társasági szerződés módosítás a Felügyelő Bizottsági tagok személyének változása, illetve az új Ptk. ( 2013. évi
CLXXVII. törvény ) hatálybalépése miatt módosítani szükséges az okiratot, így ennek megfelelően terjeszteném elő
a tervezetet.
A Gyomaközszolg Kft. az okiratokat megküldte a társaság többi tagja részére.
A Gyomaközszolg Kft. a társasági szerződés módosítása, és az egységes szerkezetbe való foglalás elkészítésével,
valamint a cégbírósághoz való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet bízta meg.

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

A Bizottság javasolja a Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés
módosításáról készített okirat, illetve annak egységes szerkezetbe
foglalásának az elfogadását.

1. döntési javaslat
"Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű társasági szerződés módosításáról készített okiratot.
Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat
Mely létrejött GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai
között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Alulírott szerződő felek kölcsönösen és egyezően jelentik ki azt, hogy a társaság 2013. évi V. tv. ( Polgári
Törvénykönyv ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntenek, s a társasági szerződésüket az
alábbiak szerint módosítják:
A társasági szerződés 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a
jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös
gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
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A társasági szerződés 3./ pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
A társaság honlapja : www.gyomakozszolg-kft.webnode.hu
A társaság e-mail elérhetősége: ipgyomaszolg@internet-x.hu
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak felsorolására vonatkozó 4./ pontja a cégnyilvántartásban már
feltüntetett taggal kiegészül az alábbiak szerint:
Csárdaszállás Község Önkormányzata
5621. Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz.
A társasági szerződésnek a társaság tagjainak törzsbetétei címet viselő 7./ pontja helyébe a cégnyilvántartásban
már feltüntetettekkel egyezően az alábbi rendelkezés lép:
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata

17. 500.000 Ft pénzbeli betét
6.250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét

A társasági szerződés 9./ pontjának 2./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét.
A társasági szerződés 11./ pontjának a pótbefizetésre vonatozó rendelkezése Csárdaszállás tagsági viszonyának
korábi létesítése miatt akként módosul, hogy e pont 3./ bekezdésében
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag által fizetendő pótbefizetés 3.500.000 Ft-ra módosul,míg a
Csárdaszállás Község Önkormányzata által fizetendő pótbefizetés 50.000 Ft-ban nyer megállapítást.
A társasági szerződés 12./ pontjának taggyűlésre vonatkozó szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12./ A taggyűlés:
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló
döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést;
b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő
bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy) szavazat illeti meg.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve
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van.
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a
cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók
elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági
szerződés másképpen rendelkezik.
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a
taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához,
illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt
változás esetén.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés
időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni.
Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt
feltételekkel történhet.
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles
összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha
vagyona tartozásait nem fedezi.
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával
megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a
szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták,
hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
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A felügyelő bizottság tagjai megbízatásának 2014. november hó 30. napján történt megszűnése miatt társasági
szerződés 16./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16./ Felügyelő Bizottság
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott
időtartamra válasszák meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása 2014. december hó 1. napjától 2019. november hó 30
napjáig tart.
A felügyelő bizottság tagjai:
-Béres János ( an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz.
-Fülöp István ( an. Tímár Mária ) 5500. Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz.
-Kiss Károly ( an. Takács Margit ) 510. Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.sz.lakosok.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés
tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy
egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb
szervének ülését, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szerv ülését.
A társasági szerződés 17./ pontja ( Záró rendelkezések) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
17./ Záró rendelkezések:
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai
között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell
felosztani a törzsbetéteik arányában.
A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Szerződő felek e társasági szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írták alá,
hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják.
Gyomaendrőd, 2014. december 1. napján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag

Hunya Község Önkormányzata tag

Örménykút Község Önkormányzata tag

Kétsoprony Község Önkormányzata tag

Kardos Község Önkormányzata tag

Csárdaszállás Község Önkormányzata tag
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Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.
Társasági szerződés
(Egységes szerkezetbe foglalva)
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a
jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös
gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
1./ A társaság cégneve:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2./ A társaság rövidített elnevezése:
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
3./ A társaság székhelye:
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
A társaság honlapja :www.gyomakozszolg-kft.webnode.hu
A társaság e-mail elérhetősége: ipgyomaszolg@internet-x.hu
4./ A társaság tagjai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Dévaványa Város Önkormányzata
5510. Dévaványa, Hősök tere 1. sz.
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi u. 9.
Örménykút Község Önkormányzata
5556. Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Kétsoprony Község Önkormányzata
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5674. Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
Kardos Község Önkormányzata
5552. Kardos, Gyomai út 24. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzata
5621. Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz.
5./ A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység:
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Egyéb tevékenységi körök:
38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.22 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
81.29 ’08 Egyéb takarítás
37.00 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
6./ A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 25.000.000 Ft, azaz Huszonötmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata

17.500.000 Ft pénzbeli betét
6.250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét
250.000 Ft pénzbeli betét

8./ A törzsbetét rendelkezésre bocsátása:
A törzsbetétek rendelkezésre bocsátása teljes egészében megtörtént.
A tagokat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.
9./ Üzletrészek, a tag üzletrészének átruházása, bevonása, felosztása:
Az üzletrész a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadokat testesíti meg.
Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett
üzletrésszel megnövekszik.
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét.
Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a törzsbetét teljes befizetését követően
ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak akkor tagadható meg, ha az üzletrészét
átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az
értékesítés olyan személy részére történne, akinek a személye ellen – társasági érdek folytán – valamennyi, a
társaságban maradó tag egybehangzóan tiltakozik.
A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján
átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni,
hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy
esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrész kívülálló személyre
történő átruházásához szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási jog átruházása semmis.
A taggyűlés az üzletrészt a törvényben meghatározott esetekben bevonhatja.
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A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek
vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrész
megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a
közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
A törzstőkén felüli vagyonból megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles
elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás
szabályainak alkalmazásával bevonni.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés
hozzájárulása szükséges. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása
esetében is alkalmazni kell.
10./ Üzleti év, mérleg, a nyereség felosztása:
A társaság első üzletéve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és az év december 31. napjáig tart.
Ezt követően a táraság üzleti éve egybeesik a naptári évvel. Minden év május 31. napjáig a megelőző üzleti év
mérlegét az ügyvezető köteles a taggyűlés elé terjeszteni.
A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket vezeti. Az üzletév végével a
társaság könyvelője a táraság gazdálkodásáról a taggyűlés számára mérleget, illetve vagyonkimutatást készít a
külön jogszabályok által előírt határidőben.
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
11./ Pótbefizetések:
A taggyűlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára.
A pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük 20 %-ának a befizetésére kötelezhetők. Pótbefizetés évente
egy alkalommal rendelhető el, s az egy alkalommal befizethető összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 10 %-át.
Az egyes tagok részére előírható pótbefizetés legmagasabb összege
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Dévaványa Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányz

3.500.000 Ft
1.250.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
A pótbefizetést a tag a taggyűlés pótbefizetést elrendelő határozatának kézhezvételét követő 8 napon belül pénzbeli
befizetéssel köteles a társaság megjelölt számlájára befizetni, átutalni.
Ha a tag pótbefizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő
kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony
megszűnését eredményezi.
A 30. napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik.
Erről a tagot a társaság ügyvezetője írásban köteles értesíteni.
Ha a tag tagsági viszonya a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása miatt szűnik meg, intézkedni kell az üzletrész
értékesítése felől. Az értékesítés során elsősorban a taggal való megállapodást kell irányadónak tekinteni. Abban az
esetben viszont,ha megállapodás nem jönne létre a tagsági viszony megszűnésétől számított 45 napon belül
érverést kell tartani.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni, de a visszatérítésre
csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
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12./ A taggyűlés:
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló
döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést;
b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő
bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy) szavazat illeti meg.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve
van.
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a
cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók
elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági
szerződés másképpen rendelkezik.
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a
taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához,
illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt
változás esetén.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés
időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni.
Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt
feltételekkel történhet.
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A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles
összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha
vagyona tartozásait nem fedezi.
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával
megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a
szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták,
hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
13./ Az ügyvezető:
A társaság ügyvezetését 1 ügyvezető látja el.
A társaság ügyvezetője:
Fekete József ( an. Székely Zsuzsanna ) 5650. Mezőberény, Békési u. 19/a. sz. alatti lakos, aki 2011. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus hó 30. napjáig látja el az ügyvezetői teendőket.
A társaság tevékenységét – a jogszabályok és a taggyűlés határozatai alapján – az ügyvezető irányítja.
Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és
irataiba való betekintést lehetővé tenni.
Az ügyvezető a jelen társasági szerződés alapján a taggyűlés külön hozzájárulása nélkül is jogosult más gazdasági
társaságban társasági részesedést szerezni, továbbá más gazdálkodó szervezetben vezető tisztséget ellátni.
Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
14./ A cégjegyzés:
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, vagy más hatóságok
előtt. Az ügyvezető önállóan jogosult eljárni.
A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégszöveget az ügyvezető
önállóan írja alá, hiteles cégaláírásának megfelelően.
15./ A Könyvvizsgáló:
A társaság könyvvizsgálója a KENZÁL gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 5540.
szarvas, Vasút u. 39. Cg. sz. 04-09-003546, ) a könyvvizsgálatért személyében felelős Lázárné Kovács Etelka ( an.
Kécskei Piroska ) 5540. Szarvas, Malom u. 9/4. sz. alatti lakos, bejegyzett könyvvizsgáló, könyvvizsgálói igazolvány
száma: 005927. A könyvvizsgáló megbízatása 2010, június 01. napjától 2015. május 31. napjáig szól.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.
16./ Felügyelő Bizottság
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A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott
időtartamra válasszák meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása 2014. december hó 1. napjától 2019. november hó 30
napjáig tart.
A felügyelő bizottság tagjai:
-Béres János ( an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz.
-Fülöp István ( an. Tímár Mária ) 5500. Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz.
-Kiss Károly ( an. Takács Margit ) 510. Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.sz.lakosok.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége
jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként
sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, e
kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szerv ülését.
17./ Záró rendelkezések:
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai
között.
Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell
felosztani a törzsbetéteik arányában.
A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés első bekezdésének, 3,4,7,9,11,12,16, és 17.
pontjának módosítása adott okot. A változások az egységes szerkezű okiratban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.
Gyomaendrőd, 2014. december 1. napján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag
Hunya Község Önkormányzata tag

Örménykút Község Önkormányzata tag

Kétsoprony Község Önkormányzata tag

Kardos Község Önkormányzata tag

Csárdaszállás Község Önkormányzata tag
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2015. évben alkalmazott
díjtételei
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
Az önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények és szervezetek jelezték önkormányzatunk felé,
hogy 2015. évben nem kívánnak díjat emelni. A következő évben is a 2014.-ben alkalmazott árakon veheti a
lakosság és a különböző szervezetek igénybe a Határ Győző Városi Könyvtár és a Közművelődési, Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény szolgáltatásait, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok használati díja is változatlan marad.
A díjemelés mellőzését a szolgáltatást nyújtók azzal indokolták, hogy sok esetben a jelenleg alkalmazott díjak
megfizetése is problémát jelent a szolgáltatást igénybevevők számára.
Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

Döntési javaslat
"2015. évben alkalmazott díjtételek"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte azon tájékoztatást, miszerint a Határ Győző Városi Könyvtár, a
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, valamint a Zöldpark Kft. által üzemeltetett Varga Lajos
Sportcsarnok 2015. évben is a 2014. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.

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

Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014.
évben végzett tevékenységéről
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 536/2010. (XII. 23.) számú határozata alapján
elfogadta a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény éves beszámolójának formai és tartalmi
szempontrendszerét, melyet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. CXL törvény II. fejezete alapján határozott meg:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként a
Katona József Művelődési Központ által ellátott
Népház – Kistérségi Konferenciateremhez kapcsolódó
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum által ellátott
Gyomai Táj és Alkotóház által ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybevevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva
III.
Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
IV.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
V.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
VI.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VII. Az adott évben benyújtott pályázatok
VIII.
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
IX.
Tervek
Dr. Szonda István intézményvezető elkészítette az intézmény szakmai beszámolóját szakfeladatonként, melyben
bemutatásra kerültek az épületek műszaki állapota, 2014 évben végzett karbantartási és felújítási munkálatok,
továbbá a szervezeti egységekben megrendezésre került programok.
Az intézményi beszámoló tájékoztatást nyújt a nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények megszervezéséről.
A beszámolóban olvasható az intézmény pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása, valamint a jövőre
vonatkozó tervek.
A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
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"Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évben végzett tevékenységéről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető
beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évben végzett tevékenységéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Szakmai beszámoló a 2014-es évről
Készítette: Dr. Szonda István intézményvezető

1. Bevezető, helyzetelemzés:
Intézményünk 2014-ben, a város 25 éves jubileumi rendezvényeinek koordinációját végezte
és több ünnepi műsor és egyéb megemlékezés központi helyszínei voltak intézményünk
telephelyei. Örömteli döntés volt számunkra, a Katona József Művelődési Központ felújítási
munkálatainak támogatása, mely eredményeképpen megújult a színházterem, a klubterem
(52-es terem) és annak előtere. A felújítások még nem fejeződtek be, hiszen a
burkolatjavítások és elektromos hálózat korszerűsítések jelenleg is folynak. Az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a Gyomai Táj- és Alkotóház karbantartási munkálatait
is elvégeztük, tisztító meszelésekkel, a nyílászárók mázolásával, kisebb tetőjavításokkal
őrizzük épületeink műszaki állapotát. Az Alfa pályázat segítségével kiállítás megújulás,
múzeumpedagógiai fejlesztések történtek intézményünknél. A „Lélekkel a Körösök mentén”
című pályázat során az Endrődi Népház telephelyünkön történnek fejlesztések, mely kedvező
hatással lesz nemcsak intézményünk hatékony működésére, hanem a város turisztikai
megújulására is.
A tárgyévben megszaporodtak intézményünk rendezvényei és közösségi tereink használata is
népszerűbb lett. Főleg a Katona József Művelődési Központ kihasználtsága növekedett,
melyben az önkormányzat civil támogatása kedvezően hatott; sőt új civil csoportok
jelentkeztek be foglalkozásaikkal.
Tanfolyamok, továbbképzések folytak az intézményünk több telephelyén. A Türr István
Képző- és Kutató Intézet és a Szarvasi Járási Oktatási Intézet egész évet átfogó átképzési és
továbbképző tanfolyamokat folytatott intézményünkben.
A személyi ellátás tekintetében nem történt változás, hiszen a 2013-ban, a könyvtárhoz
áthelyezett státusz és bér kompenzációja nem történt meg, így intézményünk 2014-ben az
adott feladatokat kevesebb létszámmal oldotta meg. Viszont sokat segített és segít a Magyar
Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programja, mely keretében 2015 februárjáig
két fő kulturális közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Ők az Endrődi Népház telephelyünkön
látják el feladatukat.

Az Endrődi Tájház épületén elvégeztük a külső állagmegóvó munkálatokat és a belső
terekben a nyílászárók festése-mázolása történt. A műemlék védelmére az idén is nagy
figyelmet fordítottunk, hiszen a településünk egyik védett épületét gondozzuk. A helytörténeti
épületrész teljes külső festését elvégeztük és kialakítottunk egy új kiállító teret, melybe a
megújult csizmadia kiállítás költözött.
A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet.
A Népház épületén az idén nem végeztünk felújítási munkálatokat, csupán a kötelező
karbantartásokat tudtuk elvégezni. A későbbiekben a Szent Antal utca felőli épületrész tető
javítását kell beütemezni, mert ez az épületrész kimaradt a korábbi felújításokból.
A Katona József Művelődési Központ épületének állapota a tárgyévben sokat javult. A
színházterem teljes körű felújítása történt, mely során a festés-mázolást, a parketta felújítását,
a kárpitok cseréjét végeztük el. A Kossuth út felőli épületünk klubterme és előtere is
megújult. Felszedtük az elavult, dohos deszkapadlót, elkészítettük az aljzatbetont és esztétikus
padlóburkolatot kapott a terem és előtere is. Minkét épületrészünkhöz elkészültek a rokkant
feljárók, melyeket nagy megelégedéssel használnak a mozgássérült vendégeink. A Kossuth út
felőli kerítés teljes mázolását tudtuk elvégezni az idei évben. A felújítási munkálatokat a
következő évben folytatni kellene, hiszen a gyári hibás cserépfedést már nem tudjuk
pótlásokkal javítani, ezért a teljes cserére szükség van. Ehhez szükséges költségtervet beadtuk
a jövő évi költségvetéshez. A fűtéskorszerűsítést továbbra is szorgalmazni kell, hiszen az
elavult 1980-as évek energiafelhasználásra tervezett fűtésrendszer milliós kiadásokkal terheli
meg a költségvetésünket. Próbálunk takarékoskodni az energiával, mely főleg a színházterem
ésszerűsített használatával lehetséges. Igyekszünk a fűtési szezonban a színháztermi
rendezvényeket összpontosítani, de egy-egy, 1-2 órás, heti rendszerességgel működő
csoportok érdekében kénytelenek vagyunk felfűteni, ezért a rövid időszakért is a
színháztermet, mely alkalmanként 20-25000 Ft-os többletköltséget jelent.
A vázlatos helyzetelemzés végén összefoglalva elmondhatom, hogy a minimalizált
költségforrások és dolgozói létszámok ellenére sikerült megoldanunk a vállalt feladatainkat.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása:

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Mód. ei.

Telj.

Mód. ei.

Telj

Mód. ei.

Telj.

9744

8073

2642

2205

14994

12564

105

0

(2014. 10. 31-ei adatok és ezer forintban értendők)

2. Szolgáltatás:
3.1. A szervezetben bekövetkezett változások (alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai:
a.) Az idei évben nem történtek változások az alapító okiratban, a szervezeti és működési
szabályzatban sem.
b.) Intézményünk a városi újság (Hírmondó) kiadási feladatait látta el 2014-ben.
3.2. Katona József Művelődési Központ
A Művelődési Központ továbbra is a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek
prioritást élvező közösségi tere. A közel háromszáz főt befogadó színházterme helyet ad a
város intézményei és társadalmi szervei által szervezett kulturális rendezvényeknek. A város
intézményeinek fél-évi és évzáró rendezvényei, a civil csoportok nagyrendezvényei mellett a
helyi iskolák és óvodák is egyre többször használják a közművelődési terünket.
A város 25 éves jubileumi emlékévében megszaporodtak saját és a társadalmi szervezetekkel,
civil csoportokkal közösen megvalósított rendezvényeink.
Tavasszal Horgas Eszter fuvolaművész volt a vendégünk. A Talamba ütőzenekarral egy
egész estés közös koncertet adtak. A másik nagyobb színházi rendezvényünk a „Kállai
Ferenc a kortársak szemével” című emlékest, ahol a Pesti Magyar Színház színművészei
emlékeztek a Kossuth-díjas művészre. A Határ Győző emlékév kapcsán novemberben sajátos
hangulatú színházi előadásnak adott otthont a kultúrház. A gimnáziumban Egyetemi Esték
előadássorozatot indítottunk el, melyen neves kutatók előadásait hallhatták a diákok és az
érdeklődők. A Magyarország-Szeretlek, Szent Mihály-napi rendezvény helyszíne volt a
művelődési ház. A szüreti lovas felvonulással a korábbi hagyományokat élesztettük fel, és a
hozzá kapcsolódó programok (szüreti bemutató, pásztor hagyományok, Szent Mihály-napi
tűzgyújtás) népes közönséget vonzottak a rendezvényre.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen rendeztük meg a „Málenkij robot”- a német
ajkú lakosság deportálásáról való megemlékezést és filmbemutatót, valamint a nagysikerű
Márton-napi rendezvényt. Ugyancsak segítséget nyújtottunk a GYÜSZTE VI. Disznótoros és
böllérpálinka versenyének megvalósításához. .
A művelődési házban folyamatos tanfolyamok és képzések valósultak meg ebben az évben, és
reményeink szerint ezek 2015-ben is folytatódnak. A Türr István Képző- és Kutató Intézet és

a Szarvasi Járási Oktatási Intézet egész évet átfogó képzéseket indított a művelődési
központban. A gyermekeknek színházi előadásokat tartottunk, a fiatalok számára pedig
amatőr könnyűzenei koncertet szerveztünk, ahol gyulai, budapesti és helyi zenekarok léptek
fel. A művelődési ház előadások, bemutatók és tanfolyamok állandó helyszíne. A
sajátbevételek növelése érdekében rendszeresen adunk helyet kereskedelmi tevékenységnek
(vásároknak, termékbemutatóknak).
A Katona József Művelődési Központban működő civil csoportok:
Aerobic (hetente kétszer)
Kung-Fu csoport (egyeztetett időpontban)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Gyomai Nőklub (kéthetente)
Kner TSE (hetente kétszer)
Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Körösmenti Táncegyüttes (hetente)
MSZP (egyeztetett időpontban)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
Rumba TSE (egyeztetett időpontban)
Tupper Klub (havonta)
Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Int.
Néptánc tanszaka (hetente kétszer/háromszor)
Zumba (hetente egyszer)
Modern tánc (hetente egyszer)
Baba-mama klub (havonta kétszer)
Kézimunka kör (kéthetente egyszer)
3.3. Endrődi Népház
A Népház épületében hat állandó civil csoport működik, akik heti vagy havi rendszerességgel
látogatják a közösségi teret. A közművelődési programok mellett tovább folytattuk a

tudományos és szakmai konferenciák és tanácskozások szervezését. Januárban a
Háromkirályjárás és Betlehemes játékra megtelt a konferencia terem. A helybeli
gyermekcsoportok mellett felléptek a hunyai és vésztői diákok is. Áprilisban a XI.
Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia tartotta tudományos előadásait a kertészet
témakörében. Dr. Surányi Dezső MTA doktora, Dr. Bartha Elek MTA doktora, rektor
helyettes, Dr. Forisek Péter egyetemi docens, dékán helyettes volt a vendégünk.
A gyerekeknek gyermekszínházat szerveztünk. Az Endrődi Népház kiállító terme egész évben
várta a kultúra iránt érdeklődő látogatókat. Januárban Kolarovszki Zoltán képzőművész
kiállításával nyitottuk a szezont és könyvbemutatóval egybekötött Betyár kiállításnak adtunk
otthont. A Körös-Maros Nemzeti Park Természetrajzi kiállítását fogadtuk, mely rendhagyó
biológia óra keretében nyílt meg. Május elején, a gyomai születésű Bódi Károly munkáiból
rendeztünk tárlatot. Áprilisban nyílt meg a Kállai Ferenc emlékkiállítás, melyen a Maszk
Országos Egyesület, a Kállai Ferenc Alapítvány és a Pesti Magyar Színház képviselői is
megjelentek. A Tárlatot Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész nyitotta meg.
7. alkalommal adtunk helyet a Gyomaendrődi Holló László Művésztelep záró kiállításának.
Nagy sikerrel nyílt meg a helyi amatőr alkotók munkáiból rendezett Gyomaendrődi Őszi
Tárlat. Évzáró kiállításunk (november 29-én nyílt meg) a Tolnay 100, a művésznő 100.
születésnapja alkalmából megrendezett emlékkiállítás. A megnyitón részt vett a kiállítás
kurátora Dr. Góg Laura, aki bemutatta az évfordulóra megjelent könyvét. A Népház kiállító
termében rendezett kiállításainkat 2014. november 30-ig 700 fő tekintette meg (A kiállítások
ingyenesen látogathatók, viszont látogatószámlálást végzünk.)
Városunk nagy ívű pályázatot nyert a Lélekkel a Körösök mentén címmel, vallásturisztika és
ökoturisztika témában. A pályázat segítségével négy helyszínen alakítanak ki turisztikai
attrakciókat. A vallásturisztikai fejlesztések egyik központi helyszíne az Endrődi Népház és
környezete. Az udvaron Szent Antal zarándokház épül és felújítják a Szent Antal sütőházat
is. A vallásturisztikai programok koordinálására és működtetésére Közművelődési
Intézményünk kapott megbízást. Ehhez kapcsolódva már júniustól szerveztünk ebben a
témában különböző rendezvényeket (Szent Antal napi ünnepség, Szent Imre búcsúhoz
kapcsolódó kiállítás és zarándoknap). A jövő évtől 3.5 fő alkalmazására lesz lehetőség, akik a
vallásturisztikai programok és létesítmények működtetésében nyújtanak segítséget. Az
Endrődi Népházban állandó szakrális kiállítás valósul meg a következő évben és
konferenciákat, kulturális rendezvényeket szervezünk a vallásturisztikához kapcsolódva.

Az Endrődi Népházban működő civil csoportok:
Cukorbetegek Klubja (havonta)
Gyomaendrődi Sakk-kör
I.sz. Nyugdíjas Klub Egészség Kör
(havonta)
Endrődi Gazdakör (kéthetente)
Jóga (hetente)
KDNP (havonta)

3.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
A muzeális gyűjteményünkben a tájház épülete teljes állagvédő felújításban részesült, így újra
szép környezetben tudja fogadni a látogatókat. A látogatói csoportok április-szeptember
között látogatják nagy számban a múzeumot. Még mindig a legnagyobb vonzerejét a
tájháznak a múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik. A kézműves, a csizmadia és a
kemencés foglalkozások résztvevői adják látogatóink zömét. A nyár folyamán több
gyermektábornak adtunk helyet. A családi programjaink közül a heti kemencés
sütőbemutatónk rendszeressé vált. Így minden péntek délelőtt meghirdettük a programot,
melyre egyre többen jelentkeztek. Múzeumunk az idén is részt vett a Múzeumok Őszi
Fesztiválja című országos programsorozaton, melyre a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumtól 50 000 Ft támogatást nyertünk. Az első fesztivál rendezvényünk október 10-én
volt az Endrődi Tájházban, „A lámpás én vagyok. Tanárok éjszakája” címmel. A második
rendezvényt november 12-én tartottuk a „németvárosban”, ahol bemutattuk a gyomai svábok
építészeti kultúráját. Az Alfa pályázat megvalósítása átnyúlt az idei évre. A pályázat
támogatásával megújítottuk a csizmadia műhely kiállításunkat. Sikerült néhány tárgy
restaurálását elvégezni és múzeumpedagógiai programjainkat is tudtuk fejleszteni. A
bútorfestő foglalkozásunkhoz eszközöket szereztünk be és kiadtunk egy múzeumpedagógiai
foglalkoztató füzetet is. A pályázaton nyert 2 000 000 Ft biztosította a fejlesztés anyagi
forrását.
A 2014. évben (október 30-ig) 1778 fő kereste fel a muzeális gyűjteményt. A
gyűjteménykezelő muzeológust (Dr. Szonda István) az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya
néprajzi szakfelügyelőnek nevezte ki.
3.5. Gyomai Táj- és Alkotóház

A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet. A Kurgán Hagyományőrző
Egyesület nem kívánja a továbbiakban igénybe venni a házat. A tájház, a nyári napközinek
volt állandó helyszíne, melyet a Családsegítő Szolgálat szervezett. A Dobkör és a Jóga kör a
nyári időszakban családi napokat szervezett a házban. Az alkotóház programjainak
megvalósításában segíthet a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány, amely
szervezet célul tűzte ki, egy kézműves alkotóház támogatását, szakmai munkájának segítését.
3.6. 2013. évi Nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények
Intézményünk továbbra is felvállalta a nemzeti és egyéb városi ünnepi rendezvények
megszervezését és lebonyolítását. A költségvetésből 500 000 Ft-ot kaptunk a rendezés
költségeire. Állandó pénzügyi lebonyolítói vagyunk a Cibere Gyermeknapnak. Az idén
200 000 Ft fellépői költséget, plusz Artisjus jogdíjat fizettünk ki a besenyszegi rendezvényre.
Az állami ünnepeken kívül a Hősök napját és a Trianoni emléknapot szerveztük.

Az

augusztus 20-ai megemlékezés a Városháza előtt volt, melyhez kapcsolódóan lovas
felvonulást szerveztünk. Az ünnepség hangulatát emelte a Szarvasi Rezesbanda játéka. Az
advent négy vasárnapján városi ünnepséget szervezünk, és társszervezői vagyunk a Cibere
Mikulásnapnak.

3. Szervezeti egységek finanszírozásának alakulása:
Kiadások alakulása:

(2014. október 30-ig adatok E Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód.
Ei.
% ban

Személyi
juttatások

9686

9744

8073

82.85

Munkaadót
terhelő

2615

2642

2205

83.45

Dologi kiadás

12440

14994

12564

83.79

Kiadások
mindösszesen

24741

27380

22842

83.42

járulékok

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
• A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 83.79 %-a került felhasználásra, ami egy
időarányos és takarékos gazdálkodást mutat.
Bevételek alakulása:

(2014. október 30-ig adatok E Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban

Intézményi műk.
bevételek

6800

6936

6265

90.32

Irányító szervtől
kapott támogatás

18001

22315

18682

83.71

Bevételek
összesen

24801

29251

24947

85.28

• Az intézményi saját bevételek az időarányosan teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 545 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió forintból
5.620 E Ft folyt be.
• Az irányító szervtől igénybevett támogatás felhasználásának összege időarányos, a
módosított előirányzatban a 2 millió Ft pályázati támogatás, és a 2 millió Ft felújítási
támogatás is beszámításra került.

5. Személyi és tárgyi feltételek alakulása:
Az év folyamán történt változások:
-

1 fő (szülési szabadságról jött vissza) januártól nyolc órában látja el az adminisztrációs
feladatokat

-

2 fő kulturális közfoglalkoztatott nyolc órában segíti munkánkat (2014. szeptember 1.2015. február 27.)

Aktuális helyzet:
- Tájház: 2 fő kinevezés határozatlan időre
- Művelődési Központ-Népház: 3 fő kinevezés határozatlan időre

6. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései:

Az idei évben belső ellenőrzés nem volt intézményünknél. A gazdálkodásunk folyamatos
pénzügyi ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Osztálya végzi.

7. Az adott évben benyújtott pályázatok:
- Múzeumok Őszi fesztiválja pályázatban 50 000 Ft támogatás
- Eszközkorszerűsítési pályázat művelődési házaknál 350 000 Ft támogatás

8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség:
Az intézmény sokoldalú feladataiból következően igen sok intézménnyel, szervezettel és
magánszeméllyel áll kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy városunk szinte valamennyi lakójával
kapcsolatba kerülünk, valamint az ide látogató turistákkal is. A különféle programok
megvalósulásában városunk valamennyi intézményével, civil szervezetével együttműködünk.
A különféle civil szervezetek, csoportok működését segítjük (adott esetben gépelés, másolás,
segítség program szervezésében és lebonyolításában, reklámozás, stb.) Együttműködünk a
Tourinform Irodával, és a szomszédos települések turisztikai szolgáltatóival. Szorosan
együttműködünk városunk oktatási intézményeivel, valamint több országos felsőoktatási
intézménnyel. Szakmai együttműködés alakult ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a
Magyarországi Tájházak Szövetségével. Együttműködünk a szomszédos települések
közművelődési intézményeivel és a megyei szervekkel. Szoros munkakapcsolatban dolgozunk
az Artisjus jogvédő szervezettel. Jó kapcsolatokat ápolunk a médiák képviselőivel (helyi és
regionális írott sajtó, elektronikus média, Videokrónika, Körös TV, országos médiák: MTV1,
Duna TV, Digi TV, Békés Megyei Hírlap, Hír6 stb.)

9. Tervek a jövő évre vonatkozóan:
Az intézményünk hatékonyabb működése érdekében a szakfeladatok szakmai színvonalát
emelnünk kell. Az egyes szakfeladatok ellátásához szükséges munkaerőstátusz minimumát
fokozatosan az optimálisra kell emelni. Az intézményegységek racionális működtetése
strukturális változtatásokat igényel, de ezeket a változtatásokat csak városi szintű
együttműködésben lehet megvalósítani. A vallásturisztikai fejlesztések új lehetőségeket
nyitnak intézményünk életében, melyek hatékonyabb működést és a telephelyeink
gazdaságosabb kihasználását eredményezik.
A beszámoló részét képezi az intézmény 2014. évi saját szervezésű programjainak melléklete.

Gyomaendrőd, 2014. november 30.

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

Rendezvény

Helyszín

Rendező szervezetet és kapcsolattartó
személy neve elérhetősége

S

Január

Háromkirályjárás

S

Január 31. 16 óra

S

Február 10. 17 óra

Kolarovszki Zoltán képzőművész
kiállítása
Dr. Márai Géza: Tájgazda program
előadás
Egyetemi esték:
Cs. Szabó István:
Papp Zsigmond munkássága
Betyárvilág Könyvbemutató és kiállítás

Endrődi TájházEndrődi Népház
Endrődi Népház

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

K Február 13. 16 óra

S

Február 28. 16 óra

S

Március 7. 19 óra

S
S

Március 14. 18.30kor
Március 20. 17 óra

Horgas Eszter és a Talamba együttes
koncertje
1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékünnepsége
Málenkij robot- filmbemutató

S

Március 28. 10 óra

Természetrajzi kiállítás

K Március 27. 16 óra
S

Április 12

Egyetemi esték: Dr. Khöler Mihály
előadása
XI. Gyomaendrődi Néprajzi
Konferencia

Endrődi Népház
Kner Imre
Gimnázium
Endrődi Népház

Közműv.
Szonda István
Katona J. Műv.
Közműv.
Központ
Szonda István
Szabadság tér Közműv.
Országzászló
Szonda István
Katona J. Műv. Közp. Közműv.
Szonda István
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István
Kner Imre
Közműv.-Kner I. Gim.
Gimnázium
Szonda István
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István

S

Április 18. 19 óra

Könnyűzenei koncert

S

Április 23.

Jókai Színház-gyermekműsor

S

Április 25. 11 óra

S

Május 9. 16 óra

Kállai Ferenc Emlékkiállítás
megnyitója
Bódi Károly emlékkiállítás

Május 15-18

Szent László zarándoklat Nagyváradra

Május 25. 10. óra

Hősök napja

S
S

Június 1. 9.30 órakor Nemzeti Összetartozás napja
megemlékezés
K Június 13.
Projektnyitó Lélekkel a Körösök
mentén. Szent Antal napi ünnepségek
S

Július 4. 16 óra

S

Augusztus 20.

S

Szeptember 6. 18
óra

S

Szeptember 27.

K

Október 6. 13 óra

Gyomaendrődi Holló László
Művésztelep záró kiállítása
Városi ünnepség

Katona J. Műv.
Központ
Katona J. Műv.
Központ
Endrődi Népház
Endrődi Népház
Indulás 22-én reggel
7 órakor Szent Imre
katolikus templomból
Szent Imre katolikus
templom-Hősök tere
Református templomországzászló
Endrődi NépházSzent Antal sütőházSzarvasvégi temető
Endrődi Népház

Kállai Ferencről a pályatársak
szemével című rendezvény

Katona J. Műv.
Központ

Szüreti felvonulás és bál

Katona J. Műv.
Központ
Katona J.Műv.

Kállai Ferenc Népfőiskola ünnepi
alakuló rendezvénye. Október 6. Aradi

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc Alapítvány- Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Szonda István (vallásturisztikai
program)
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.-GYÜSZTE-Szent Imre
Egyházközség
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc AlapítványKözműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai F. Népfőiskola- Közműv.
Szonda István

S

Október 22. 17 óra

megemlékezés
Gyomaendrődi Őszi Tárlat

S
S

Október 23.
November 8. 14 óra

Városi ünnepség
Szent Imre herceg kegytárgy kiállítás

Hősök tere
Endrődi Népház

K

November 15. 16
óra
November 22. 13
óra
November 29. 6
órától
November 29. 17
óra

Határ Győzőemlékest-színházielőadás

Katona J. Műv.

Márton Nap

Katona J. Műv.

VI. Disznótoros és böllérpálinka
verseny
Tolnay 100 emlékkiállítás és
könyvbemutató

Katona J. Műv.

Közműv.
Szonda István
Közműv. Szonda István
Közműv. Szonda István
(vallásturisztikai program)
Határ Győző Könyvtár-Közműv.
Szonda István
Közműv. Szonda István
Német Kisebbségi Önkormányzat
GYÜSZTE- Közműv.

Endrődi Népház

Közműv. Szonda István

Szabadság téri
szökőkút
Katona J. Műv.
Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút

Közműv.
Szonda István
Varga Mihály - Közműv
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István

K
K
S

S

November 30.

Adventi Gyertyagyújtás

K
S

December 6.
December 7.

Cibere Mikulás
Adventi Gyertyagyújtás

S

December 14.

Adventi Gyertyagyújtás

S

December 21.

Adventi Gyertyagyújtás

S – Saját Rendezvény
K – Közös Rendezvény

Endrődi Népház

14. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület
Gyomaendrőd Város polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 7. §-ban
meghatározottakra figyelemmel felkérte Dr. Szonda István kuratóriumi elnököt, hogy szíveskedjen a Képviselőtestületet részletesen tájékoztatni a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola alapításáról, működéséről
Dr. Szonda István kuratóriumi elnök elkészítette a tájékoztatót az alapítvány megalakulásáról és működéséről, mely
az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Tájékoztatás a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola
alapításáról, működéséről szóló tájékoztatót.

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

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda vezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Kérelmében
jelezte, hogy az intézmény 2014. évi kiadásainak finanszírozását nem tudja megoldani a feladat ellátására biztosított
állami támogatásból és a realizálódott saját bevételéből. A számítások alapján az intézménynek 2-2,2 millió Ft
összegű önkormányzati kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
Az intézmény gazdálkodását év közben is folyamatosan vizsgáltuk és több alkalommal (1-4 havi
intézményfinanszírozás, féléves beszámoló, háromnegyed éves beszámoló) jeleztük, hogy az intézmény bevételei
nem lesznek elegendőek a kiadások finanszírozására. Mindez azzal magyarázható, hogy az óvoda
gyermeklétszáma alapján finanszírozott óvodapedagógus létszám kevesebb, mint az intézményben ténylegesen
foglalkoztatott pedagógus létszám. A 2014. évi költségvetési rendeletbe ezen tény figyelembe vételével került
beépítésre 2014. július hónapjától létszám-és csoportcsökkentés. Az intézkedés végrehajtására év közben nem
került sor. 2014. októberében további állami támogatásról kellett lemondania önkormányzatunknak, ugyanis az
intézménybe szeptember hónapban beiratkozott tényleges gyermeklétszám kevesebb lett, mint a költségvetési
rendeletbe 2014. szeptemberétől betervezett létszám. Az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma 20 fő, az
állam az év első nyolc hónapjában 18,8 fő létszámot ismert el és finanszírozott, 2014. szeptemberétől a
gyermeklétszám csökkenéséből adódóan pedig már csak 16,8 főt.
Számításaink alapján az intézmény gyomaendrődi telephelyeinek gazdálkodása 2-2,2 millió Ft összegű kiegészítő
támogatást fog igényelni. A számítások alapja 2014. november 30-áig ténylegesen felmerült és lekönyvelt adatok
voltak, a december 3-án esedékes bérek és járulékok, valamint az év utolsó hónapjában jelentkező dologi kiadások
összegét viszont csak kalkulálni tudtuk.
Az intézmény számára egy 2,5 millió Ft összegű támogatási keretet lenne célszerű biztosítani, melyből a szükséges
támogatási összeg biztonsággal finanszírozható.
Óvodai feladatellátásra önkormányzatunk 2014. április 1. napjával köznevelési szerződést kötött a Gyermekliget
Nonprofit Kft-vel, a Tulipános Nonprofit Kft-vel és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-vel. A szerződés 4-es
pontja értelmében önkormányzatunk a feladat ellátásához olyan mértékű támogatást biztosít, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egy óvodására jutó önkormányzati támogatás összege. A Kistérségi
Óvodában számított éves átlagos gyereklétszám 199 fő, amennyiben a város részéről 2,2 millió Ft összegű
kiegészítést szükséges biztosítani, úgy az egy gyermekre eső önkormányzati támogatás összege 11.000 Ft/év. A
köznevelési szerződés értelmében a támogatás alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.
számú mellékletében meghatározott óvodai BC átlaglétszám (20 fő). A nonprofit Kft-ékben 7 óvodai csoport
működik, valamennyi csoport gyereklétszáma meghaladja a 20 főt, így 11.000 Ft/fő/év önkormányzati támogatás
esetén a szerződés alapján ellátott feladathoz az önkormányzatnak 1,5 millió Ft (140 fő*11.000 Ft/fő/év) összegű
támogatási keretet célszerű elkülöníteni.
2014. évi óvodai működési kiadás és bevétel alakulása

szem.juttatás
járulék
dologi kiadás
műk.c.pe.átadás
beruházások
összes működési kiadás

eredeti ei.
74 750
20 932
10 622
0
0
106 304

módosított ei.
77 106
21 521
11 076
228
425
110 356
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teljesítés 1-11
hó
71 148
20 139
10 545
228
414
102 474

várható
dec.havi
6 580
1 778
800
0
0
9 158

Adatok E Ft-ban
év összesen
77 728
21 917
11 345
228
414
111 632

saját bevétel
átvett pénzeszköz
váll.tól átvett pe.
bérkompenzáció 1-12 hó
Csárdaszállástól önk.kieg.
pénzmaradvány
összes bevétel

365
0
0
0
0
0
365

1 100
178
250
524
0
2
2 054

935
178
250
485
0
2
1 850

10
0
0
39
500
0
549

945
178
250
524
500
2
2 399

bevétel kiadás különbsége

105 939

108 302

100 624

8 609

109 233

állami támogatás év végi elszámolása

107 217

Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása

2 016

Tájékoztató adat a gyereklétszám és a hozzá kapcsolódó pedagógus létszám alakulásáról
Óvodaped.
elismert
fő
csökkenés csoportszám
létszáma
Gyereklétszám 2012/2013 tanítási évben
235
10,5
21
Gyereklétszám 2013/2014 tanítási évben
207
-28
10
18,8
Gyereklétszám 2014/2015 tanítási évben
183
-24
9,5
16,8

Tényleges
létszám
20
20
20

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és 4 millió Ft összegű támogatási keretet
meghatározni az óvodai feladatellátás finanszírozására. A támogatási keret forrásaként a működési tartalékban
megtervezett oktatási vagyon működtetésének tartalék keretét szíveskedjen kijelölni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Óvodai feladatellátáshoz önkormányzati kiegészítő támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az óvodai feladatellátás 2014. évi finanszírozásához 4 millió Ft (Kistérségi
Óvoda: 2,5 millió Ft, Nonprofit Kft-k: 1,5 millió Ft) összegű támogatási keretet határoz meg. Az Önkormányzattal
óvodai feladatellátásra kötött köznevelési szerződésben meghatározottak alapján a Gyermekliget Nonprofit Kft-t, a
Tulipános Nonprofit Kft-t és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-t megillető önkormányzati kiegészítő támogatás
átutalására 2015. január 31. napjáig kerül sor a tényleges egy óvodásra eső önkormányzati kiegészítő támogatás
éves összegének ismeretében. Az óvodai feladatellátáshoz szükséges 4 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő
támogatási keret forrásaként a 2014. évi költségvetési rendelet működési tartaléka között megtervezett oktatási
vagyon működtetésének tartalék keretét jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyijárat útvonalának módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. novemberi Bizottsági üléseken több kérés is elhangzott a menetrend szerinti autóbuszjárat útvonalával
kapcsolatban.
A kéréseknek megfelelően a Szolgáltató elkészítette az igények kielégítését szolgáló ajánlatát.
A felmerült kérések az alábbiak:
Az Endrődi Temető-be járáshoz Húsvéttól Mindenszenteket követő hétvégéig
Gyomai Temetőbe is járunk)

(amely időszakban jelenleg a

1.
Amennyiben minden második héten felváltva járnak a 2 temetőbe, vagyis kiváltjuk a Gyomai temetőbe
közlekedő (például) páros vasárnapokat az Endrődi temető járatra, akkor azt költség mentesen meg tudják tenni,
hiszen ez nem jelent többlet járatot.
2.
Amennyiben a fenti időszak minden hétvégéjén mind két temetőbe járnak, úgy az Endrődi Temetőbe egy
évben kb. 30-szor kell kimenni, melynek költsége: kb. 126.000,-Ft/év, mely támogatás formájában kifizetve havonta
10.500,-Ft-ot jelentene.
Ekkor a vasárnapi változatlan Gyomai Temető járat mellett, szombaton 9.40-kor indulnának az Endrődi Temetőbe és
11.00-kor indulnának onnan vissza.
Nagylaposról piaci járatok indítása szerdai és szombati napokon.
Költség takarékossági okokból a szerdai tanítási napokon a piacra indulóknak a 6.45-kor induló iskolásokat szállító
busszal kellene bejönniük.
Amennyiben csak a piac és Nagylapos között közlekednek a következők szerint, akkor a havi költség támogatási
formában kifizetve 56.000,-Ft:
Tanítási szerdai napokon Nagylaposról 6.45 (iskolásokkal együtt, díj mentes)
Tanítási szerdai napokon Nagylaposra 10.15
Tanítás nélküli szerdai munkanapokon Nagylaposról 8.00
Tanítás nélküli szerdai munkanapokon Nagylaposra 10.15
Szombaton Nagylaposról 7.20
Szombaton Nagylaposra 10.15
Amennyiben a 2.a ) pontban leírtak szerint a Szabadság tér és Nagylapos között járnak (a piaci járathoz képest 4km
többletet jelent járatonként kivéve a tanítási szerdai napokat), akkor a havonta támogatásként kifizetendő díj 67.000,Ft lenne.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mobilbusz
Közlekedési Kft javaslatát, miszerint húsvéttól mindenszenteket követő
hétvégéig a jelenleg is működő temetőjárat minden második vasárnap az
Endrődi köztemetőbe közlekedjen.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja,
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hogy a bizottság – a lakosság bevonásával – vizsgálja meg a Nagylaposi
helyközi közlekedés rendszeresebbé tételének a lehetőségét.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mobilbusz
Közlekedési Kft javaslatát, miszerint húsvéttól mindenszenteket követő
hétvégéig a jelenleg is működő temetőjárat minden második vasárnap az
Endrődi köztemetőbe közlekedjen.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert, hogy a nagylaposi
lakosok érdekében egyeztessen a Hétszínvirág-Tüskevár Bt. Tanyagondnoki
Szolgálat vezetőjével a piaci napokon történő személyszállítás lehetőségéről

1. döntési javaslat
"Temető járat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Mobilbusz Közlekedési Kft javaslatát, miszerint húsvéttól
mindenszenteket követő hétvégéig a jelenleg is működő temetőjárat minden második vasárnap az Endrődi
köztemetőbe közlekedjen.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Nagylaposi piacjárat beindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nagylaposi lakosok
érdekében egyeztessen a Hétszínvirág-Tüskevár Bt. Tanyagondnoki Szolgálat vezetőjével a piaci napokon történő
személyszállítás lehetőségéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

2015. évi közfoglalkoztatás tervezése
A 2015. évi közfoglalkozatási tervezést a munkaügyi kirendeltség részére 2014. november 18-án
kellett megküldeni Önkormányzatunknak. A közfoglalkoztatási programok tervezésének
folyamatát szolgáló felmérést kellett készíteni, tehát nem tekinthető a program indítására beadott
kérelemnek, arra csak a tervezési folyamat befejezése után kerülhet sor, várhatóan 2015
februárjában.
Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a 2015. évi közfoglalkoztatásának. Irány és
keretszámokat határoz meg, amelyektől a kérelmekben el lehet majd térni. A tényleges
foglalkoztatási kereteket a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség által megítélt
támogatások, illetve hatósági szerződések fogják rögzíteni. A Munkaügyi Központ a pályázati
irányelvek és támogatási keretei alapján, saját mérlegelési jogkörében dönt.
A terveket a 2015. márciusi indítással tervezett kistérségi startmunka mintaprogramok 6
programelemére, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozóan kellett
elkészíteni. Valamennyi programelemet 2015.03.01 és 2016.02.29. közötti időszakra lehetett
tervezni.
A 2015. évi előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban a mezőgazdasági, a helyi
sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programokat kívánja a
Belügyminisztérium támogatni. A minisztérium tájékoztatása szerint a téli és egyéb értékteremtő
programelem a következő évben megszűnik, ezért az ide sorolt tevékenységeket a helyi
sajátosságokra épülő programelemben lehet feltüntetni.
A szociális jellegű tevékenységeket megvalósító programok (belvíz, közút, mezőgazdasági
földút, illegális hulladéklerakók felszámolása) esetében mintaprogramként csak azon
programokat kívánja a Belügyminisztérium indítani, melyek a korábbi években még nem
kerültek finanszírozásra a településen, tehát újak.
A tervezés során törekedni kellett arra, hogy a mintaprogramok esetében a fajlagos költségek
beleférjenek a 110 000 Ft/fő/hó mértékbe, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok esetében a maximálisan adható 20%-os közvetlen költség mértékbe. A költségadatok
számításánál a 2014. évi közfoglalkoztatási bérekkel kellett számolnunk.
A közfoglalkoztatási programok 2015-ös tervezésénél a 2014-es év létszámából kellett kiindulni,
azoktól nagyban eltérni nem „célszerű”.
Az alábbiakban a terveket kívánjuk ismertetni.
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás:
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
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Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 85 fő
Segédmunkás (irányító): 10 fő
Szakmunkás (nem irányító): 5 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 80 867 475 Ft
2016. évi bérköltség 26 955 825 Ft
Közvetlen költségek 21 564 660 Ft
A hosszabb időtartamú foglalkoztatás foglalja magába tehát a belvíz, mezőgazdasági földút,
illegális hulladéklerakók felszámolása programelemeket. Az előző évek tapasztalata alapján
ezen programelemek 100 fő bevonásával el tudják látni a település karbantartási feladatokat,
valamint az időszakos egyéb önkormányzati megbízásokat.
A dolgozók feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető
csatornák karbantartása cserjézése és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok
felülvizsgálata, csatornák mélyítése. A brigádok tevékenységei a téli időszakban cserjézéssel és
síkosság mentesítési feladatkörrel egészülnek ki. Az így kidolgozott nyersanyagot a Zrínyi utcán
található komposztáló, zöldhulladék kezelő telepre szállítják és dolgozzák fel. Folytatnánk a
problémásabb útszakaszok, csatornák, védgátak karbantartását. A 2011. évben indított
programok óta településünk folyamatosan van karban tartva, így jelentős megtakarítás érhető el,
hiszen nincs szükség hirtelen dömping-munkákra.
Kézbesítőt, karbantartót és egyéb más közfoglalkoztatási programba nem illeszkedő munkaerőt
támogatására egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba kell majd igényelnünk, ezek nem
képezik a jelenlegi tervezés részét.

Mezőgazdasági mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 71 fő
Segédmunkás (irányító): 3 fő
Szakmunkás (nem irányító): 7 fő
Szakmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 67 983 525 Ft
2016. évi bérköltség 22 661 175 Ft
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Közvetlen költségek 18 915 300 Ft
Mezőgazdasági programban egyelőre az előző évek alapján állítottuk össze a terveket:
Állattenyésztési programrész: jelenlegi állattartó tevékenységünkről az előző testületi ülésen
beszámoltunk. Az adott állattartó telepünk aktuális állapotában nem alkalmas további
állatállományok bevonására, mivel nincs közművesítve, se elektromos áram, se szilárd
útburkolat nincs. Amennyiben intenzív termelést kíván megvalósítani Gyomaendrőd
Önkormányzata, úgy más telephelyet is be kell vonni a közfoglalkoztatásba. Ha maradunk a
mostani állapotoknál: juhászat: télen elkezdődik az elletés, a kosbárányok hizlalás után eladásra
kerülnek, a jerkebárányok pedig továbbtartásra. Jövőre aktuális lesz a tenyészkosok cserélése.
Aprójószágok tekintetében a jelenlegi állományt kellene télvíz idejére lecsökkenteni
(rászorulóknak kiosztani, vagy értékesíteni), majd tavasszal elkezdeni a tojások keltetését.
Amennyiben a pályázati források megengedik, a közfoglalkoztatási programban meg létre
kívánunk hozni egy hűtőszobát/hűtőházat, ahol a megtermelt anyagokat lehet tárolni.
Növénytermesztés: a gyaklókertben kívánjuk megtermelni a város szépítésére szolgáló
virágokat. Már a téli hónapok alatt (egyelőre két fűtött fóliasátorban, programban tovább
bővítenénk) elkezdődik a növények szaporása, így ahogy a tavaszi időjárás engedi, elkezdődhet
a virágok kitelepítése a közterületinkre. Szántóföldi növénytermesztésben kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, határozza meg mekkora területet kíván a közfoglalkozatásba bevonni és
milyen növény termesztését kívánja megvalósítani. A jelenlegi 0,8 ha-os gyümölcsösünkbe 180
oltvány került telepítésre. További közel 500 oltványt vásároltunk meg a tavalyi
közfoglalkoztatási programunkban, amely telepítésére egyelőre nem lett kijelölve terület. Fontos
lenne mihamarabb területet találni, hiszen legkésőbb a tavaszi rügyfakadásig kell kitelepíteni az
oltványokat és addig még le kell keríteni az adott területet, valamint ki kell ásni az oltványok
helyét. Idén olajtök termesztést valósítottunk meg. A tökmagot hidegen sajtolva kiporciózva
értékesítenénk. A sajtolás elengedhetetlen feltétele egy sajtoló gép, amit a jövő évben szeretnénk
megvásárolni.

Helyi sajátosságokon alapuló program
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 21 fő
Segédmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 18 319 680 Ft
2016. évi bérköltség 6 106 560 Ft
Közvetlen költségek 5 933 760 Ft
A dolgozók betonelem gyártást folytatva elsősorban útszegély köveket és egyéb betonelemeket
készítenénk kézi erővel. A dolgozók egy része egyéb aktuális értékteremtő munkákkal lenne
megbízva. Az előző években gyakran kapott olyan feladatokat a közfoglalkoztatás, ahol gyorsan
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kellett felvonulni, megbízható emberekkel jó munkát végezni, ebben a programban
alkalmaznánk azon dolgozóinkat, akik az elmúlt években bizonyították rátermettségüket.
Seprűkötéshez értő közfoglalkoztatottunk van, akivel megvalósíthatnánk a helyi sajátosság
programon keretében. Az asztalos műhely fejlesztésével buszmegállókat, kültéri bútorokat,
madáretetőket, játszóterekre játékokat, hirdető táblákat gyártani. A helyi piacon már évek óta
visszatérő probléma a kevés fedett árusító asztal. Lenne lehetőségünk ezek gyártására is.
Létrehoznánk rönkjátszótereket, szalmabálából játékokat, városdekorációt. Több dolgozó
bevonása esetén folyamatossá zagykazettáink folyamatos kezelését oldanánk meg: folyamatos
tüzelőanyag kitermelés mellett csemetéket telepítenénk át külterületi csatornák és utak mellé.
Régóta probléma, hogy a MÁV környékéről kerékpárokat tulajdonítanak el. A parkoló mellett
egy őrzött, fedett kerékpártárolót alakítanánk ki.

Belterületi közúthálózat javítási program
Program kezdete 2015.03.01 Program vége 2016.02.29
Tervezett létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 22 fő
Segédmunkás (irányító): 2 fő
Tervezett költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 19 109 304 Ft
2016. évi bérköltség 6 369 768 Ft
Közvetlen költségek 6 200 928 Ft
Az önkormányzati utak leromlott állapotára való tekintettel egy úgynevezett „kátyúzó brigád”
létrehozására kerülne sor. Ez a programelem Gyomaendrőd városában 2015-ben venné először
kezdetét. A brigádok felmérnék az utak állapotát és a szerint javítanák meg a kátyús
útszakaszokat.
A nagyobb foglalkoztatás és a közvetlen költségek növelésének érdekében, ezen programelembe
bevont dolgozói létszámot tovább növelve a település járdainak felújítása, parkolók létesítése is
megoldódhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassák meg és tegyenek javaslatot a 2015. évi
közfoglalkoztatási kérelmek beadásakor milyen irányelvek szerint változtassunk a terveken.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja
a Képviselő – testületnek, hogy a "2015. évi közfoglalkoztatás tervezése"
c. előterjesztés tartalmát ismerje meg és fogadja el.

A Bizottság kéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
jelenleg nem hasznosított területeket méresse fel, mutassa be, melyik
terület lehet alkalmas gyümölcsös kialakításához.
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A Bizottság javasolja, hogy a Polgármester vegye fel a kapcsolatot a
Bethlen Gábor Szakiskola Igazgatójával, egyeztessen egy intenzív
állattartó telep megvalósításának lehetőségéről.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi közfoglalkoztatás
tervezése c. előterjesztés tartalmát ismerje meg és fogadja el.

Döntési javaslat
"2015. évi közfoglalkoztatás tervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát megismerte és elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Eszközátadás a szociális szövetkezet részére
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 505/2013. (X. 31.) határozatával jóváhagyta az
alábbiakban megnevezett eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
részére:
BS1000DS betonelem gyártó gép
M-250 keverő
Járda-/mederlap sablon
Árokelem sablon 33x60x40
Térkő sablon
Szegélykő sablon
zsalukő sablon
Overlock szegvevarró gép
Kardkéses szabászgép
Vasalóasztal, gőzfejlesztővel, kézi vasalóval
Foton 504 fülkés erőgép
palettav. homlokrak. adapt.
Föld-oszlopfúró adapter
Körkéses szabászgép
Kézieszközök beszerzése
Rövidáru kellék
Alapanyagok (textil, cérna)
Nyakbefogó
25 literes tejszállító
Szűrőeszközök, tölcsérszűrő
500 literes tejhűtő
Sajtáros fejőkészülék
Heron áramfejlesztő
Várkumszivattyú, elektromos
Honda TR 3.3 aggregátor
Tőgyápolószer és felszerelés
Tisztítószer

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
500
1
16
10
1
1
8
1
1
1
1
500

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

1 750 000
900 000
600 000
750 000
760 000
760 000
600 000
291 973
190 373
342 773
5 207 000
2 054 860
457 200
88 773
150 000
186 500
250 583
508 000
317 500
38 100
1 249 170
1 280 180
326 270
647 700
230 100
249 430
120 015

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs
Iroda kérte, hogy a településünkön újonnan alakult Képviselő-testület erősítse meg szándékát abban, hogy a
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezetben tagságát és a fent megnevezett eszközök ingyenes haszonkölcsönbe
adását továbbra is fenn kívánja tartani.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, erősítse meg szándékát abban, hogy a
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezetben tagságát és a fent megnevezett
eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását továbbra is fenn kívánja tartani.

Döntési javaslat
"Eszközátadás a szociális szövetkezet részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti szándékát abban, hogy a Gyomaendrődi
Start Szociális Szövetkezetben tagságát és a fent megnevezett eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását
továbbra is fenn kívánja tartani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Hunya Péter
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) az önkormányzatok jogát a helyi adók tekintetében eddig két
területre korlátozta: arra, hogy kivetik-e a parlament által elfogadott helyi adó törvényben szereplő valamelyik helyi
adót, illetve, ha igen, milyen adómértékkel. Ez év végéig tehát a települési önkormányzat képviselő-testülete a
törvény felhatalmazása alapján arról dönthetett, hogy bevezeti-e a törvényben meghatározott helyi adók
valamelyikét, meghatározhatta a törvény keretei közt az alkalmazott adómértékeket, kedvezményeket,
mentességeket.
A Htv. 2015. január 1-től hatályba lépő módosítása szerint azonban a települési önkormányzat képviselő-testülete
már nem csak helyi adókat, hanem ún. települési adókat is bevezethet.
Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet,
vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve,
hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam,
önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági
őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet). A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az
önkormányzati adóhatóság látja el. A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással
megállapítandó adóként is bevezethet. A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat
bevétele.
A települési adó bevezetésének időpontjánál is figyelembe kell azonban venni Magyarország stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ának előírását, mely szerint a helyi adó fizetési kötelezettség növekedését
eredményező adórendeletet, annak hatálybalépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni.
A települési adó valamely formájának bevezetését indokolhatja többek közt:
- az önkormányzat saját bevételei növelésének, a helyi adók mértékének emelése melletti, legjelentősebb
lehetősége,
- a szociális ellátások, támogatások rendszerének átalakulásából, egyéb törvények (pl: hulladékgazdálkodási
törvény) változásából adódó, az önkormányzatot terhelő többlet kiadások fedezetéül szolgálhat,
- forrása lehet egy, a településen magvalósulandó konkrét feladatnak, vagy fejlesztésnek.
A települési adó bevezetése ellen szólhat például:
- a lakosság jelentős része már jelenleg is elszegényedett, fizetésképtelen,
- nagy arányú a munkanélküliség,
- csökken a település lélekszáma, nő az elvándorlás.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

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

A Bizottság a "B" alternatíva szerinti döntési javaslat
elfogadását javasolja a T. Képviselő-testületnek.
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Döntési javaslat
"Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési adó bevezetésének
lehetőségéről szóló tájékoztatót, nem kíván települési adót bevezetni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési adó bevezetésének
lehetőségéről szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának
megtartása érdekében, meg kívánja vizsgálni a települési adó bevezetésének lehetőségét, felkéri a jegyzőt a
lehetséges települési adó formáinak kidolgozására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Földtulajdon felajánlása
Enyedi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Podani Jánosné, Budapest, Balaton u. 17. 5/3. szám alatti földtulajdonos nevében fia, Dr. Podani János, a mezőőri
járulék kivetése során megkereste önkormányzatunkat, a gyomaendrődi, külterület 0461/5 hrsz-ú földrészlet
tulajdonlásával kapcsolatosan. A tulajdonos idős korú, a nevezett földterületet nem is tudják, hogy hol van, arról
sincs információjuk, hogy azt ki műveli, használja. Előzőekre tekintettel Podani Jánosné a tulajdonában álló
földrészlet tulajdonjogáról lemondana az önkormányzat javára.
Az ingatlan legelő művelési ágú, 6009 m2, 5,23 Ak értékű. A fölterület Gyomaendrőd közigazgatási határán, a Danzug holtágnál, a folyó gátjának a tövében helyezkedik el.
A megkeresést, valamint az ingatlan tulajdoni lapját és az elhelyezkedését bemutató térképmásolatokat az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

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

A Bizottság egyöntetüen javasolja a T. Képviselő-testületnek a
felajánlás elfogadását, a 0461/5 hrsz-ú földrészlet tulajdonba
vételét.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Podani Jánosné felajánlását,
mely szerint a gyomaendrődi, külterület 0461/5 hrsz-ú földterület tulajdonjogáról lemond az önkormányzat javára.
Felkéri a polgármestert, hogy a földrészlet tulajdonjogának megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület”
alapítói tagsága (továbbiakban: Szövetség), illetve a „Kárpát-medencei Európai
Területi Társulás” megalapításának előkészítésében való részvétel
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel az Európai Unió kohéziós politikai célkitűzéseire, és az annak megvalósulását segítő, az EU Parlament
és a Tanács 1082/2006/EK számú Rendeletével – amely lehetővé teszi a Közösség területén jogi személyiséggel
felruházott együttműködési csoportosulások, név szerint európai területi együttműködési csoportosulások
megalakítását – meghirdetett és a 2014-2020 tervezési időszakban kiemelten is támogatott Európai Területi
Társulások (magyar rövidítése: ETT, angol rövidítése: EGTC – továbbiakban: ETT/EGTC) létrehozására, a Kárpátmedencei partnerség keretében az önkormányzatok kezdeményezhetik egy ilyen intézmény megalakítását. Ebben a
szervezetben a Kárpát-medencei országok települési és megyei önkormányzatai önkéntes alapon, érdekelt félként
vesznek/vehetnek részt, mint alapító tagok.
Az Európai Területi Társulás az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi személyiséget és keretet nyújt az
európai önkormányzatok és régiók együttműködéséhez az uniós támogatások hatékony felhasználásával. Célja a
megkülönböztetés-mentesség: a helyi szereplők a határon belül és túl, azaz a határ két oldalán ugyanazon
lehetőségekhez jussanak.
A csoportosulás legalább két tagállam szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös
szervezetbe, és mindig a székhely szerinti állam joga alkalmazandó a csoportosulás jogviszonyaiban. Az ETT/EGTC
jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik, önálló jogalanyként léphet fel. A csoportosulás saját
költségvetéssel és szervezettel rendelkezik, szerződést köthet, ingó és ingatlan vagyont szerezhet, bírósági ügyben
eljárhat.
A „KÁRPÁT-MEDENCEI EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” létrehozása (mint végső cél) két ütemben valósulna
meg, mivel ennek az alapítása akár 1-3 évet is igénybe vesz/vehet. Ugyanakkor, máris szükség van egy
partnerségen alapuló együttműködésre e makró-régióban, a 2014-2020-as „intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés”, a kohéziós fejlesztési lehetőségekben való részvétel érdekében:
1. Ütem: a „KÁRPÁT-MEDENCEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE STRATÉGAI PARTNERSÉGI
EGYESÜLET” nevet viselő intézmény létrehozása (mint önálló jogi személyiséget).
Érvényesség határideje: az ETT/EGTC megalakulásának, illetve bírósági nyilvántartásba vételének napjáig.
Alapító tagok: kárpát-medencei települések és megyei önkormányzatok.
A Szövetség szervezésében, az alapító önkormányzatok területi lefedettségének az összességén, illetve azok
részvételével, máris elindul a tervező munka.
2.
Ütem: a Szövetség kezdeményezésére, ez előbbi 1. pontban megfogalmazottakkal párhuzamosan
megkezdődnek az ETT/EGTC alapításának előkészítő-szervező munkálatai.
A „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület” (KÖSZ) és a „Kárpát-medencei
Európai Területi Társulás” (ETT/EGTC) önkormányzati együttműködés kezdeményezése arra épül, hogy a területi
egységek, azaz az alapító és csatlakozó megyék és a települések működési, fejlesztési sikereket érjenek el a 20142020 tervezési ciklus alatt a Kárpát-medencei makró-régióban. Azonban, ez csak akkor valósulhat meg hatékonyan s egyben a szubszidiaritás elve is akkor érvényesülhet - ha a szereplők folyamatosan és rendszeresen
együttműködnek, közöttük célorientált (és formalizált) kapcsolatok alakulnak ki. Az együttműködés vertikális
metszete, hogy az Unió, a tagországok, azok régiói, annak egységei, a települések a célkitűzéseket és az azokra
épülő terveiket az érintett (közszféra, gazdasági, társadalmi) szereplők bevonásával közösen dolgozzák ki. Ennek
viszont alapfeltétele a fenntartható – horizontális – együttműködés kialakítása.
Cél az, hogy az Európai Közösség jogszabályaival összhangban egy olyan, új típusú, határokon átnyúló
transznacionális együttműködés jöjjön létre a Kárpát-medencében, amely segítségével az alapító tagállamok
települési és megyei önkormányzatai (csatlakozó partnereikkel) együtt valósíthatják meg közös érdekeiket.
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Az EU Parlament és a Tanács 1082/2006/EK számú Rendelete alapján, illetve a székhely Magyarország európai
területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII.
15.) KIM rendelet értelmében, az ETT/EGTC-ben tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelemhez
önkormányzat kérelmező esetén csatolni kell az európai területi társulásban való részvételről szóló képviselőtestületi döntést tartalmazó határozat kivonatát. A kérelmeket az egyeztetési folyamatok eredményes lezárásakor az
ETT/EGTC együttműködési csoportosulás alapító tagjainak a magyar közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszternél
kell benyújtaniuk.
A Kárpát-medencei térségi fejlesztéseinek összehangolására, és az ETT/EGTC megalakulásának elősegítésére jön
létre a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület. A KÖSZ tagjai között (az
alakuláskor) a magyarországi és a székelyföldi települési/megyei önkormányzatok vannak, amelyek szintén csak
testületi felhatalmazás alapján vehetnek részt abban. E szervezetben alapító tagként vehet részt Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
Az Alapító terv és a Vezetői összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi.
A Kárpát-medence térségei minél gyorsabb, hatékonyabb és eredményesebb fejlesztéseinek megvalósítása, és az
ehhez kapcsolódó határokon is átnyúló együttműködés elősegítésének érdekében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy nyilvánítsa ki részvételi szándékát a határozati javaslat szerint.

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

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
a Képviselő-testület KÖSZ-höz történő csatlakozását azzal a kitétellel
támogatja, hogy pénzügyi kötelezettség felmerülése esetén a tagságot
felül kell vizsgálni.

Döntési javaslat
"A „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület” alapítói tagsága (továbbiakban:
Szövetség), illetve a „Kárpát-medencei Európai Területi Társulás” megalapításának előkészítésében való részvétel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi
Egyesület” (KÖSZ) alapításában, mint Alapító tag, és ezzel párhuzamosan a „Kárpát-medencei Európai Területi
Társulás” (ETT/EGTC) létrehozásában részt kíván venni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a KÖSZ Alapszabály aláírására, illetve az ETT/EGTC
egyezmény- és alapszabály-tervezetekről folytatott egyeztetésben való részvételre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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KÁRPÁT‐MEDENCEI ÖNKORMÁNYZATOK
SZÖVETSÉGE
STRATÉGIAI PARTNERSÉGI
EGYESÜLET
(KÖSZ)

ALAPSZABÁLY

Alapítva: 2014

1

„Számos olyan cél van, amelyet külön‐külön nem,
csak közösen érhetünk el.
A megoldandó feladatok megoszlanak az Európai Unió,
a tagállamok, valamint
a regionális és helyi önkormányzataik között”.
(Nyilatkozat a Római Szerződések aláírásának
50.évfordulója alkalmából,
Berlin, 2007. március 25.)

BEVEZETŐ
Európa településszerkezete egyedülálló. Az EU‐ban kb. 5000 olyan város és 1000 olyan nagyváros
található, amelyek a gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységek középpontját képezik.
Ez a településszerkezet hozzájárul Európában az életminőséghez, mind a vidéki területekhez közel
lakó városlakók, mind pedig a könnyen elérhető szolgáltatásokkal rendelkező vidéki lakosok számára.
A gazdasági tevékenységek szerkezete azonban sokkal egyenlőtlenebb, mint a településeké. Vannak
túl sűrűn lakott városi térségek, vannak kiaknázatlan potenciállal rendelkező területek. Egy terület
versenyképessége és jóléte egyre inkább attól függ, hogy az ott élő emberek és ott található
vállalkozások optimálisan ki tudják‐e használni valamennyi területi előnyt. Egy globális, és szorosan
összekapcsolódó világgazdaságban a versenyképesség azonban más területekkel való kapcsolatok
kiépítésétől is függ, amelyek segítségével biztosítható a közös előnyök összehangolt és fenntartható
kihasználása.
A kárpát‐medencei területeket érintő sajátos problémák egyszerre több ágazatban is jelentkeznek,
így a hatékony megoldásokhoz integrált megközelítésre és a különböző érintett önkormányzatok,
hatóságok és érdekelt felek közötti együttműködésre van szükség. E tekintetben a területi kohézió a
fenntartható fejlődést a különböző politikák tervezésének a középpontjába állítva kapcsolja össze a
gazdasági hatékonyságot, a társadalmi kohéziót és az ökológiai egyensúlyt.
A kárpát‐medencei területi kohézió (azaz az emberi tevékenységek egyenletes eloszlásának) célja
valamennyi terület harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az itt
élő polgárok e területek adottságait a legoptimálisabban kihasználhassák. Igaz, a legtöbb gazdasági
tevékenység a városokban és a nagyvárosokban összpontosul, azonban a vidéki területek továbbra is
az EU fontos részét képezik. Éppen ezért ezt a sokféleséget olyan előnnyé kell alakítani, amely
hozzájárul e makró‐térség és az egész EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéséhez, és ilyen
módon, fenntartható fejlődéséhez.
Az említett problémákra adandó válasz az alábbi három területen található meg: koncentráció,
összekapcsolás és együttműködés. Az Európai Unióban a határon átnyúló együttműködés szerepe
fokozatosan erősödik. Ennek az elvárásnak a koordinálása céljából jön létre (első lépésként) a Kárpát‐
medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégia Partnerségi Egyesület (KÖSZ), amely a 2014‐2020‐as
fejlesztési időszak saját működési területére lehatárolt tervezési munkálatainak a megkezdésével
egyidejűleg elindítja (a második lépést) a Kárpát‐medencei Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás (ETT/EGTC) megalakítási folyamatát.
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Az együttműködés jövőbeli programjának megvalósulását – összhangban az EU követelményeivel és
a Kárpát‐medencei tagországok Partnerségi Megállapodásaival – az alábbi tematikus célterületeken
(TC) tervezi:
TC/1 A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
a) a vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási
intézmények egymás közötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása,
különösen a termék‐ és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt
innováció intelligens specializáció által;
TC/2 Az IKT‐hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének
fokozása
a) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és a
technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e‐ tanulás
fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a
megfelelő vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén;
TC/3 A kis‐ és középvállalkozások versenyképességének fokozása
a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti
inkubációt;
b) a korszerű termék‐ és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének
támogatása;
c) kis‐ és középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és
munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése és a humántőke beruházások
növelése révén;
TC/4 Az alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
a) vállalkozásokban az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése;
b) a kis szén‐dioxid‐kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes,
erőforrás‐hatékony és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra való áttérés
támogatása az oktatási és képzési rendszerek reformja, a készségek és képesítések
munkaerő‐piaci igényekhez való igazítása, a munkavállalók képzési szintjének emelése,
valamint a környezettel és energiával foglalkozó ágazatokban történő munkahelyteremtés
révén;
TC/6 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
a) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
b) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma‐
szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén;
TC/7 A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető
fontosságú hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén
a) multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a transzeurópai közlekedési
hálózatba (TEN‐T) való beruházás által;
b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN‐T
infrastruktúrához történő kapcsolásával;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén‐dioxid
kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak,
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kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;
d) átfogó, színvonalas és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és rehabilitációja;
TC/8 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
a) üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikro‐vállalkozások és a
cégalapítás beruházásokkal való támogatása;
b) a foglalkoztatás‐barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az
adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az
ESzA alkalmazási körén kívül esnek;
d) munkaerő‐piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek
között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
révén;
e) fiatalok ‐ különös tekintettel a munkanélküli és oktatáson kívüliekre ‐ fenntartható
munkaerő‐piaci integrációja;
f) önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás;
g) a munkavállalók, vállalkozások és a vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott
körülményekhez;
h) a munkaerő‐piaci intézmények modernizációja és erősítése, beleértve a transznacionális
földrajzi mobilitást ösztönző tevékenységeket, a fenntartható és minőségi munkavállalás
elősegítése és a munkaerő mobilitásának támogatása a határon átnyúló munkaerőpiacok
integrálásával, beleértve a határon átnyúló mobilitást, a közös helyi munkavállalásra
vonatkozó ösztönzéseket, tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatásokat és a közös képzést;
TC/9 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint
átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra;
b) a rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása;
c) aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására;
d) a társadalom peremére szorult közösségek ‐ például romák – integrációja;
e) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat;
f) a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése;
g) közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák;
TC/10 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével;
b) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási
és képzési rendszereknek a munkaerő‐piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
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szakoktatás és szakképzés minőségi javítását, valamint a gyakornoki rendszerek és
munkaalapú tanulás kialakítását, mint pl. a duális képzési rendszerek;
TC/11 Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása
a) az intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási
hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által, valamint az ESzA által támogatott
intézményi kapacitásra és a közigazgatás hatékonyságára irányuló intézkedések
támogatása;
b) az intézményi kapacitás és a KA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási hatékonyság és
közszolgáltatások megerősítése által;
c) a közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának
növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a
felelősségteljes kormányzás megvalósítása;
d) a foglalkoztatás‐, oktatás‐ és szociálpolitika kidolgozásában érintett felek intézményi
kapacitásának növelése; ágazati és területi paktumok a nemzeti, regionális és helyi szintű
reformok ösztönzésére.
Mindezekhez igazítva javítani kell a kárpát‐medencei területi integrációt, és ösztönözni kell a
települési önkormányzatok, megyék, fejlesztési régiók közötti, illetve azokon belüli partnerségi
együttműködéseket. Az integráció előfeltétele a szabad mozgás fizikai, jogi, társadalmi és gazdasági
korlátainak lebontása. A személyek, áruk, információk és ötletek szabad áramlását/mozgását a
hálózatok fejlesztése, a jogszabályok összehangolása, és közös követelmények kidolgozása útján
lehet csak ösztönözni. Az integrációt erősítheti továbbá a közös projektek együttes kidolgozása, és
még általánosabb szinten a partnerek közötti kölcsönös kommunikáció és együttműködés a
különbözi (szak)területeken. Az együttműködés a versenyképesség, a gazdasági jólét és a magas
életszínvonal előfeltétele – az a képesség, hogy minden szempontból megállják a helyüket az európai
piacokon. Ilyen módon a kárpát‐medencei összefogás nem alternatívája valaminek, hanem maga a
JÖVŐ!
Mint az Európai Unió tagállamai és egyúttal a Kárpát‐medencét alkotó országok jelen Szövetséghez
csatlakozó entitásai (a továbbiakban: Tagok), a Kárpát‐medencei Önkormányzatok Szövetsége
Stratégai Partnerségi Egyesület létrehozása érdekében –
• hivatkozással az 1957. évi Római Szerződés preambulumára és egyes alapelveire;
• hivatkozással az Európa Tanács által, 1980. május 21‐én, Madridban elfogadott, a Területi
Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló
Keretegyezményre, valamint annak Első és Második Kiegészítő Jegyzőkönyvére;
• figyelemmel az Európai Parlament által 1988‐ban megalkotott Regionalizációs Közösségi
Charta szellemiségére;
• hivatkozással az Európai Közösség által 1992. február 7‐én aláírt Maastrichti Szerződésre;
• figyelemmel az Európai Régiók 1999. évi baseli gyűlésén elfogadott nyilatkozatra;
• figyelemmel az Európa Tanács 2000. évi lisszaboni rendkívüli ülésén elfogadott stratégiai
célkitűzésre;
• figyelemmel az Európa Tanács 2001. évi göteborgi ülésén elfogadott stratégiai célkitűzésre;
• hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5‐én elfogadott, az európai
területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre (a
továbbiakban: Rendelet);
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•
•

•

rámutatva az európai területi együttműködési csoportosulások által generált gazdasági,
társadalmi fenntartható fejlődés fontosságára;
figyelemmel a Kárpát‐medence több évszázados tapasztalataira alapozó társadalmi‐
gazdasági, élelmiszertermelési és ‐ellátási biztonság kérdéseinek mai aktualitására, valamint
e makró‐regionális térség identitás és együttműködés erősítésének fontosságára és igényére;
meggyőződve arról, hogy a Szövetség, melynek határozott célja tagjai által a Kárpát‐
medencei Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozása, melynek
megvalósítása hozzájárul a kárpát‐medencei népek együttműködésének fejlesztéséhez, ezen
keresztül a közép‐ és kelet‐európai népek összetartozás‐tudatának erősítéséhez, s nem
utolsósorban, az Európai Unió által megfogalmazott célkitűzések megvalósításához
– a következőkben állapodnak meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A jelen Szövetséget alapító Tagok kijelentik, hogy az alapító okiratban vállalt célok és
feladatok egyértelmű, átlátható, következetes megvalósítása érdekében létrehozzák a
Kárpát‐medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégai Partnerségi Egyesületet
(továbbiakban: Szövetség), egyúttal határozott szándékuk Kárpát‐medencei Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás (EGTC) megalapítása.
2. Valamennyi Tag arra törekszik, hogy a Szövetség összes Tagja, valamint a Szövetséggel a
működési területén a Tagokkal kapcsolatban lévő szervezetek és hatóságok segítséget
nyújtsanak a Szövetség tevékenységéhez, céljainak eléréséhez, így különösen a vonatkozó
információkhoz és adatokhoz történő hozzáféréshez, a projektek előkészítéséhez és azok
végrehajtásához.
3. Valamennyi Tag gondoskodik a Szövetség célját elősegítő szövetségek, csoportok és egyéb
szervezetek – a Szövetség tevékenységét érintő, adat‐ és titokvédelmi szabályokat nem sértő
módon – adattal és információval történő ellátásáról és biztosítja, hogy e szervezetektől a
kért és szükséges adat, illetve információ a Szövetség adatok és információk kezelésére
feljogosított szervéhez eljusson.
4. Lehetőségeihez képest valamennyi Tag elősegíti a Szövetség céljainak megvalósulását a
nemzetközi döntéshozatali folyamatokban, valamint a nemzetközi szervezetekben.
5. Valamennyi Tag a maga illetékességi területén biztosítja, hogy a Szövetség céljaival
összhangban, a Szövetség tevékenységében résztvevő természetes és jogi személyek, a
Kárpát‐medencei Hangya Európai Szövetkezet (SCE), mint Stratégai Partner által vezetett
program megvalósításában zavartalanul részt vehessenek.
II.
A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE
1. A Szövetség elnevezése
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Magyar nyelvű teljes elnevezése: Kárpát‐medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai
Partnerségi Egyesület
2. A Szövetség rövid neve: Kárpát‐medencei Önkormányzatok Szövetsége (KÖSZ)
A Szövetség alapító okirat szerinti székhely tagállama: Magyarország.
A Szövetség székhelye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Magyarország.
3. A Szövetség elsődleges működési területe az alapító és csatlakozó tagok közigazgatási
területének összessége.
4. A Szövetség önálló jogi személy.
III.
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKITŰZÉSEI
1. A Szövetség általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából,
tagjai között, a működési területén, illetve az e területen folytatott együttműködés által
érintett további területekre kihatással lehetővé tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló
együttműködéseket, továbbá közreműködjön a Kárpát‐medencei térség fejlesztési
programjaiban.
2. A Szövetség különös célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, valamint
a Kárpát‐medence társadalmi, gazdasági és kulturális értékei egyensúlyának közvetlen és
közvetett módon történő megőrzését és fenntartását, az Európai Unió társfinanszírozásában,
területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén kezdeményezze és
segítse a Kárpát‐medencei Fejlesztési Stratégia kidolgozását és megvalósítását, a működési
területével érintett térségek összehangolt fejlesztését.
3. A Szövetség kiemelt célja, hogy a Kárpát‐medence országai önkormányzatait minél
nagyobb számban bevonja az együttműködésbe, és minél előbb elindítsa a Kárpát‐medencei
EGTC megalakítását, illetve nyilvántartásba vételi eljárását.
IV.
A SZÖVETSÉG FELADATAI
1. A Szövetség elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás
mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket kezdeményezzen,
megvalósítson, illetve ilyenekben részt vállaljon.
2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi
alapok felhasználására vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.
3. A Szövetség további feladatai:
o célkitűzéseinek keretein belül, egyéb egyedi programok, projektek szervezése,
indítása és végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;
o önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű
szerepvállalására figyelemmel vállalkozási tevékenység folytatása;
o tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését
célzó, valamint a Kárpát‐medencei Fejlesztési Stratégia előkészítéséből, illetve
megvalósításából fakadó feladatokkal kapcsolatos területi együttműködés helyi,
nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, e
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versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit megszerzésük folyamatát, valamint a
tagok ebben vállalható feladatait;
o biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges
személyi és anyagi feltételek, know‐how, valamint adatok, információk szabad
áramlását, valamint a Szövetség tevékenységének és eredményeinek széleskörű
megismerhetőségét;
o az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül, a regionális politikát és
Kárpát‐medencei Fejlesztési Stratégiát érintő döntések előkészítése során, a
Szövetség érdekeinek érvényesítése;
o megfelelő közös akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén a
Kárpát‐medencei Fejlesztési Stratégia megvalósítása során, a Kárpát‐medencében
önálló területi egységek, konzorciumok és klaszterek létrehozása és működtetése,
illetve feladatai ellátásához szükséges intézményeket hozhat létre és működtethet.
4. A Szövetség feladatainak ellátása során nyereséget eredményezhető gazdasági‐vállalkozói
tevékenységet is folytathat, illetve feladatai ellátásához szükséges intézményeket hozhat
létre és működtethet. A Szövetség gazdasági tevékenysége során keletkezett bevétel
osztalékfizetésre nem használható fel, kizárólag csak a vállalt feladatok ellátására fordítható.
5. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A Szövetség egyszeri
támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása
érdekében fő‐ és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat
6. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Közvetlen
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői‐, helyi‐,
kisebbségi önkormányzati választáson jelölt állítása.
7. A Szövetség feladatainak ellátása során egyenrangúan alkalmazható munkanyelvek:
magyar, román és angol.
A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek:
a) a székhely szerinti tagállam jóváhagyó hatósága előtti eljárás, melynek hivatalos nyelve a
magyar, ez esetben azonban a bíróság előtti egyenlőség és a bárminemű megkülönböztetés
tilalmának alkotmányos elvéből következően, az eljárás során, a magyar nyelv nem tudása
miatt senkit sem érhet hátrány;
b) egyéb, közigazgatási hatósági eljárások, melyek tekintetében a tagállamok területén az
elsődlegesen alkalmazandó nyelv az adott tagállam hivatalos nyelve.
8. A Szövetség tevékenysége során, a különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita
esetén az angol nyelvű szövegváltozat az irányadó, kivéve a hivatalos iratok
szövegváltozatainak eltérő értelmezését, mely esetben a székhely szerinti tagállam eljáró
hatósága előtt használatos hivatalos nyelven szerkesztett dokumentumokat kell alapul venni.
V.
A SZÖVETSÉG TAGJAI
1. A Szövetség tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek.
2. A Szövetséget Magyarország és Románia területén elhelyezkedő, s az Alapszabályhoz
csatolt 1. számú melléklet szerinti magyar és romániai térségi és települési önkormányzatai,
illetve az általuk alapított szövetségek/egyesületek (továbbiakban: Önkormányzat), mint
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alapító tagok hozzák létre. Az az Önkormányzat lehet a Szövetség tagja, amelynek döntést
hozó testülete helyben szokásos módon határoz a Szövetséghez való kapcsolódásról, a
Szövetség alapszabályában foglalt célokat/feladatokat elfogadja és a tagsági viszonyból
származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
4. Csatlakozó tagok a Kárpát‐medencei országok Önkormányzatai lehetnek.
3. A Szövetség tagjává választást az Önkormányzat a megfelelően kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. Jelölt Önkormányzat esetében a nyilatkozathoz
mellékelni kell a Képviselő‐testület, illetve a legfőbb szerv belépésről szóló határozatát is.
4. A belépési nyilatkozatot a Szövetség székhelyén az Ügyvezetőnél kell benyújtani. A
kérelmet az Ügyvezető terjeszti az Elnökség elé. A Szövetség tagjává választásról az Elnökség
egyszerű szótöbbséggel dönt.
5. A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg, tagjai jogaikat igazolt képviselőik útján
gyakorolják. Az Egyesület tagjának jogai:
a) részt vehetnek a Szövetség Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely szövetségi tisztségre választhatók és választhatnak;
d) jogosultak részt venni a Szövetség rendezvényein;
e) igénybe vehetik a Szövetség által nyújtott kedvezményeket;
f) a tagok egyharmada írásban, ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
6. A Szövetség tagja köteles:
a) megtartani az Alapszabály és egyéb szövetkezeti szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a
Szövetség szerveinek határozatait;
b) teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és
tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását;
c) az Elnökség által megállapított éves tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
7. A tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnésével, a tag kilépésével, vagy a tag
kizárásával.
a) Az Elnökség kizárja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki elmaradt a tagdíj
megfizetésével és azt az Elnökség felhívó levelét követően 30 napon belül sem teljesíti. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását,
ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a
tagdíjat. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. Az Elnökség köteles
tájékoztatni a tag kizárását követő első ülésen a Közgyűlést a kizárás tényéről.
b) A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekintendő az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, az Elnökség köteles a
következő Közgyűlésen tájékoztatni a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.
8.
A tagdíjat az Elnökség állapítja meg. Amennyiben egy tag önhibáján kívül képtelen a
tagdíj egészének megfizetésére, úgy az kérelmezheti az Elnökségtől a tagdíj számára
méltányossági alapon történő részletfizetési megállapítását.
VI.
A SZÖVETSÉG SZERVEI
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A Szövetség szervei: Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság
A.) A Közgyűlés
1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést
évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A
Közgyűlés összehívása az Elnökség megbízásából az Elnök feladata. A Közgyűlés összehívását
írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az
Elnökség harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A tagnyilvántartásban
szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt.
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg
kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A meghívás
történhet elektronikus úton is, amelyet ugyan úgy kell dokumentálni, iktatni, mint ha az
postai úton történt volna.
A Közgyűlés elektronikus úton is megtarthatja ülését, határozatot hozhat bármilyen
témában, kivétel: az 5. pontban felsoroltak.
2. A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van.
A megismételt Közgyűlés az eredetileg kitűzött meghívóban felsorolt napirendi pontokra
nézve akkor is határozatképes, ha azon a tagok kevesebb, mint fele vesz részt, feltéve, hogy
erről a meghívóban a tagokat tájékoztatták. Ha későbbi időpontra hívják össze a megismételt
közgyűlést, az időpontot és a távolmaradás jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást
közölni kell már az eredeti meghívóban.
4. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat
(továbbiakban: levezető elnök). A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, illetve
levezető elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való
egyesülésének vagy szétválásának a kimondása;
– az Alapszabály elfogadása és módosítása;
– a tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
– az éves programok és költségvetésének megvitatása és elfogadása;
– az szervezet éves beszámolójának elfogadása;
– az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság határozatával szembeni fellebbezési jogorvoslatok
elbírálása;
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök (illetve levezető elnök) szavazata dönt. Az elektronikus
úton összehívott és megtartott Közgyűlésre ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mintha azt
személyes részvétellel tartaná meg a szervezet. A határozat (az SZMSZ‐ben kidolgozott
eljárási szabálynak megfelelően) a meghívóban jelzett határideig az elektronikus úton
beérkezett szavazatok szerinti.
7. A Közgyűlés kétharmados szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
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– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutásától számított
harminc napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
8. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt
kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek
közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A
megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
9. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.
10. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek képviselőit és magánszemélyeket.
11. A Közgyűlés a Szövetség működési területén bárhol, megkötés nélkül összehívható.
12. A Közgyűlésről (nem szó szerinti) jegyzőkönyvet kell vezetni illetve készíteni.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a
jegyzőkönyvvezető, jkv. hitelesítők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi
határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Bármely tag jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a Közgyűlésen résztvevő két tag, elektronikus
szavazás esetén a jegyzőkönyvet felvevő és az elnök írják alá.
B.) Az Elnökség
11. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök
írásban hívja össze, elektronikus úton. Az összehívás tényét dokumentálni és iktatni kell. Az
Elnökséget évente kétszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével.
Az elnökségi tagok részére a meghívót és az ülés napirendjét legalább tíz nappal a Közgyűlés
időpontja előtt meg kell küldeni. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak.
Az Elnökségi ülés a Szövetség működési területén bárhol, megkötés nélkül összehívható.
A Elnökség elektronikus úton is megtarthatja ülését és határozatot hozhat, bármilyen
témában.
12. A héttagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg a Szövetség tagjai sorából, maximum
ötéves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig:
1.) Elnök
Név: név‐(sz.hely, év, nap – an.)
Cím:
2.) Társelnök
Név:
Cím:
3.) Elnökségi tagok:
Név:
Cím:
Név:
Cím:
11

Név:
Cím:
Név:
Cím:
Név:
Cím:
Az Elnökség tagjai nyilatkoznak, hogy közügyek gyakorlásától eltiltva nincsenek.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást ‐, illetve
d) az a)‐c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
13. Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, a tagnyilvántartás
vezetése;
‐ tagfelvétel;
– az alapítási költségekhez való hozzájárulás és a tagdíj mértékének meghatározása;
– a költségvetés megvitatása és elfogadása;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység;
– a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés‐előkészítő munka;
– a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
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– személyzeti munka irányítása;
– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
– ügyvezető kinevezése;
– a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
14. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább négyen jelen vannak. Az Elnökség
határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az elektronikus úton összehívott és megtartott Elnökségi ülésre ugyan azok a szabályok
vonatkoznak, mintha azt személyes részvétellel tartaná meg a testület. A határozat (az
SZMSZ‐ben kidolgozott eljárási szabálynak megfelelően) a meghívóban jelzett határidőig az
elektronikus úton beérkezett szavazatok szerinti.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Az Elnökség törvénysértő határozatával szemben 30 napon belül nyújtható be
fellebbezési jogorvoslat a Közgyűléshez.
15. Az Elnökségi ülésről (nem szó szerinti) jegyzőkönyvet kell vezetni illetve készíteni.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Elnökség bármely tagja jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és az ülésen a résztvevő két tag, elektronikus szavazás
esetén a jegyzőkönyvet felvevő és az elnök írják alá.
16. Az Elnökség tagjai a tevékenységükkel összefüggő mértékben tiszteletdíjazásban és
költségtérítésben részesülhetnek.
VII.
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI
1. Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának
/nyilvántartásba vételének napjáig a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg, aki
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak hitelesítése, tagnyilvántartás vezetése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– képviseli a Szövetséget;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
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– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja a Szövetség gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat
– javaslatot tesz az ügyvezető személyére vonatkozóan;
2. A Szövetség Társelnöke
Az Egyesület Társelnökét 5 éves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának
/nyilvántartásba vételének napjáig a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg, aki
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnököt távollétében a Társelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén a Társelnök teljes
joggal képviseli a Szövetséget, és gyakorolja az elnök jogait.
3. A Szövetség Elnökségének tagjai
A Közgyűlés tagjai közül öt elnökségi tagot választ, nyílt szavazással, 5 éves időtartamra,
illetve az ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig. A testület tagjai
egy‐egy (SZMSZ szerinti) reszort területnek a felelősei a Szövetségen belül. Az elnökségi tag
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
VIII.
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1. A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az Ellenőrző
Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg. A háromtagú Ellenőrző Bizottságot (elnök, tagok) a Közgyűlés nyílt szavazással
választja meg az Egyesület tagjai sorából, öt éves időtartamra illetve az ETT/EGTC
megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig:
1.) Elnök
Név:
Cím:
2.) Tagok
a. Név:
Cím:
b. Név:
Cím:
2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai közügyek gyakorlásától eltiltva nincsenek.
3. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.
4. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Ügyrendjét és munkarendjét maga állapítja meg.
5. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosult a tag a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, a
Szövetség könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, jogszabálysértés vagy
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súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni.
6. Az Ellenőrző Bizottság ülései nem nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet
készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
IX.
A SZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐJE
1. Az Ügyvezető a Szövetség székhelyén működő iroda vezetője. Az Ügyvezetőt az Elnök
javaslatára az Elnökség nevezi ki határozatlan időtartamra. A Szövetség irodáján dolgozó
munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat az Elnök és az Ügyvezető együttesen
gyakorolják, a további munkavállalókat együttesen nevezik ki.
2. A Szövetség Ügyvezetője:
Az Ügyvezető az Elnök/Társelnök iránymutatásai alapján dolgozik, mint a testületi döntések
előkészítésére és végrehajtására irányuló tevékenység szervezője. Az Ügyvezető – az Elnökkel
vagy a Társelnökkel együttesen – a Szövetség képviseletére jogosult a bankszámla feletti
rendelkezési jog, illetve megbízásukkal a Szövetség képviseletének a vonatkozásában.
X.
A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el.
2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak, amelyet az Elnökség állapít meg;
– magán és jogi személyek támogatásai;
– a Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
‐ Európai Uniós és költségvetési támogatás;
– pályázatokból származó bevételek;
– rendezvény bevétel;
– egyéb bevételek.
3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – saját
vagyonukkal nem felelnek.
4. A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
5. A Szövetség pénzeszközeit bankszámlán kezeli. A Szövetség bankszámlája feletti
rendelkezési jogot a szövetség ügyvezetője és elnöke vagy társelnöke együttesen
gyakorolhatja.
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6. A Szövetség, a működése során keletkezett vagyonát, kötelezettségeit és jogosultságait, az
általa létrehozott Kárpát‐medencei Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(ETT/EGTC) részére, annak megalapítása/nyilvántartásba vételével egyidejűleg, minden nemű
korlátozás nélkül átadja.
7. A nyilvánosság biztosítása:
A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, jelentésekbe bárki betekinthet
és saját költségére másolatot készíthet, amennyiben ez személyiségi jogot/jogokat, illetve
üzleti titkot nem sért. A betekintés, illetve másolat készítése előzetes írásbeli megkeresés
alapján, előre egyeztetett időpontban a Szövetség székhelyén történik.
A Szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolóinak jogszabály szerinti közzétételéről saját internetes honlapján gondoskodik.
8. A szervezet belső szabályzata (SZMSZ) és jelen Alapszabály együttesen rendelkezik az
alábbiakról:
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható;
b) a vezető szerv döntéseinek módjáról, az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali formájáról;
c) a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
valamint
d) a szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.
XI.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
1. A Szövetség megszűnik:
– ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja,
– ha a bíróság feloszlatja,
– ha a közgyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülését mondja ki,
– ha a bíróság a megszűnését megállapítja,
‐ az általa létrehozott Kárpát‐medencei ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba
vételének a napján.
2. A Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik (kivétel a X/6. pont).

XII.
VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv, a 2011.
évi CLXXV. és a 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Európai Területi Társulás (ETT/EGTC) alapítása
a Kárpát‐medencében

A KEZDEMÉNYEZÉS JOGI HÁTTERE
Egyrészt: a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 10. cikk a helyi önkormányzatok egyesülési jogát
definiálja. Az (1) bekezdés: „…a helyi önkormányzatok jogosultak arra, hogy hatáskörük gyakorlása
körében közös érdekeltségű feladatok megoldása érdekében együttműködjenek, és törvényi keretek
között más helyi önkormányzatokkal társulást hozzanak létre.”, majd a (2) bekezdés kiemeli a
„...helyi önkormányzatoknak azt a jogát, hogy közös érdekeik védelmére és előmozdítására alakult
szövetségnek, illetve a helyi önkormányzatok nemzetközi szövetségének tagjai legyenek” valamint a
„helyi önkormányzatok – törvény által előírt feltételekkel – jogosultak együttműködni más
államokban működő önkormányzatokkal”.
Másrészt: a Helyi és Regionális Önkormányzatokért Felelős Miniszterei által (2009, Utrecht)
elfogadott, „A Regionális Demokráciáról szóló Keretdokumentum” három fő alapelv köré épül: a
szubszidiaritás, a társadalmi és területi kohézió, és a szuverén államot alkotó elemek közötti
szolidaritás (avagy „szövetségi” lojalitás) szükségessége, mely regionalizációs folyamatot kíván
elindítani, és meg akarja reformálni a helyi és regionális struktúráit, amely a regionális tevékenység
alábbi területein jelenik meg: a kultúra és képzés, szociális védelem és egészségügy,
kiegyensúlyozott, fenntartható fejődés, természetvédelem, a biológiai sokszínűség védelme és a
gazdaságpolitika – ezek együtt hozzájáruljanak a helyi és regionális önkormányzatok
megerősítéséhez, a demokratizmus és a hatalom decentralizálása elvein alapuló, alulról felfelé
épülő Európa szubnacionális kormányzati rendszeréhez.
Harmadrészt: a „Madridi Keretegyezmény” megteremti a regionális és helyi önkormányzatok
határon átnyúló együttműködéseinek közjogi feltételeit, amely három formában teszi lehetővé a
szubnacionális együttműködést:
• helyi és regionális közjogi egyezmények megkötését biztosítja,
• döntéshozó fórumként működő munkaközösségek létrehozását biztosítja (ide még ajánlás:
„Gyakorlati útmutató határ menti együttműködéshez” ‐ LACE gyakorlati kézikönyv, szerk.)
• valamint olyan jogi személyiséggel rendelkező közjogi célszövetségek létrehozását
engedélyezi, amelyek képviselhetik tagjaikat a határon átnyúló kapcsolatokban is.
Negyedrészt: az EU Parlament és a Tanács 1082/2006/EK Rendelete szerint: az „Európa Tanács
vívmányai különböző lehetőségeket és kereteket biztosítanak a helyi és regionális hatóságok területi
együttműködésére. (5), a „területi együttműködés akadályainak legyőzése érdekében szükségszerű
egy közösségi szintű együttműködésre vonatkozó eszköz létrehozása, amely lehetővé teszi a
Közösség (Unió – szerk.) területén jogi személyiséggel felruházott együttműködési csoportosulások,
név szerint európai területi együttműködési csoportosulások (a továbbiakban: csoportosulás)
létrehozását. A csoportosuláshoz történő csatlakozás önkéntes.” (8) „Helyénvaló a csoportosulásokat
olyan joggal felruházni, mely szerint a tagok nevében eljárhatnak, különös tekintettel a
csoportosulásokat alkotó regionális és helyi önkormányzatokra.” (9), a …”regionális és helyi
hatóságok, valamint a tagállamok pénzügyi kötelezettségét a csoportosulások megalakítása nem
érinti, sem a közösségi, sem a nemzeti alapok kezelése tekintetében (12)
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Ötödrészben: 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról „ 1. § (1)
A magyarországi székhelyű európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: európai
területi társulás) alapítására, szervezetére, működésére és megszűnésére az európai területi
együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5‐i
1082/2006/EK rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) és az e törvényben meghatározott szabályokat
kell alkalmazni. (3) A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország tekintetében a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésének a)‐f)
pontja szerinti szervezeteket kell érteni (magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a
Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)‐f) pontja szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel
rendelkezik.
2. § (1)5 Európai területi társulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem
alapítható, közhatalmi tevékenységet nem végezhet.
(2) A helyi önkormányzat
a) költségvetési szerve európai területi társulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a
képviselő‐testület át nem ruházható hatásköre,
b) európai területi társulásban való részvételéről szóló képviselő‐testületi döntés a jogi
személyiséggel rendelkező társulásra ruházható át.
(3) Az európai területi társulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége nem haladhatja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség).
(4) Ha az európai területi társulás tevékenysége, működése megfelel a külön törvényben előírt, a
közhasznúság megállapítására vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú
jogállást szerezhet.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Az EGTC‐rendelet a közösségi jog része: minden tagállam el kell, hogy ismerje az adott EGTC‐t önálló
jogi személynek. Az EGTC működését nemzeti és uniós jog védi. Nincs szükség bilaterális
megállapodásokra: a valamelyik tagállamban székhellyel rendelkező EGTC azonnal megkezdheti
működését minden jóváhagyott tag területén. Összefoglalva: az EGTC helyi, regionális érdekeket
jelenít meg, uniós szintű szervezet. Ez a kettősség páratlanul hatékonnyá teheti a működését.
Az EGTC egy rendkívül flexibilis eszköz. Könnyen igazítható a változó igényekhez, nem egy merev
struktúra. Ha egy fejlesztési program megvalósításakor új tényezők merülnek fel, az EGTC céljai,
döntéshozatali módszere, intézményei átalakíthatóak.
Az EGTC a területfejlesztési programok forrásainak fogadására a legalkalmasabb eszköz.
Formai adottságainál fogva jóval kedvezőbben juthat ilyen támogatásokhoz, mint bármilyen más
együttműködés. Ez amiatt van így, hogy egy EGTC automatikusan teljesíti a közös projektekkel
szembeni elvárásokat, tartós intézményi együttműködésként garantálja a projektek eredményeinek
fenntartását, a közös finanszírozást. Az EGTC‐k pályázatai esetében nem kell alkalmazni a Lead
Partner elvet (Vezető Partner Elv) sem. Mindez azt eredményezi, hogy az EGTC már eleve magasabb
pontszámmal indul a pályázatokon, mint más partnerségek.
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Az EGTC‐k különösen látható módon jelenítik meg az európai közösség lényegi célkitűzéseit: a
határok átjárhatóságát, az európai népek békés, partneri együttműködését, a regionális
különbségek csökkentését, az esélyegyenlőség erősítését, az európai sokszínűség megőrzését.
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS – ETT/EGTC
Mi volt az Európai Unió célja az Európai Területi Társulás létrehozásával?
A területi együttműködések nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, illetve az
eltérő tagállami szabályozás miatt. A Régiók Bizottsága ezért a helyi szereplők együttműködésének
megkönnyítése és az uniós források hatékonyabb felhasználása érdekében kezdeményezte egy új
európai jogi eszköz, az ETT (angolul EGTC) létrehozását.
Az Európai Unió 2006‐ban teremtett lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának
hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy
jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást hozzanak létre.
Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi
együttműködési csoportosulás rövidítése. A határon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti
együttműködések is megvalósíthatóak az új eszköz keretében.
Magyarországon 2007. augusztus elsejétől olyan non‐profit csoportosulások hozhatóak létre,
amelyek két vagy több tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti együttműködés
sikerességét hivatottak biztosítani.
A 2010. évi CXXVI. törvény az európai területi együttműködési csoportosulás nevet (angolul EGTC) az
európai területi társulás névre változtatta.
Mi az ETT/EGTC?
Új lehetőség önkormányzatoknak, régióknak és államnak, hogy határon átnyúló, transznacionális
vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam ezen szereplőivel és így valósítsák
meg közös céljaikat.
Célja a megkülönböztetés‐mentesség: a helyi szereplők a határon belül és a határ két oldalán
ugyanazon lehetőségekkel bírjanak.
Az EGTC az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi személyiséget és ‐keretet nyújt az európai
önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony felhasználására.
A csoportosulás legalább két tagállam szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az
állam) fogja közös szervezetbe. A székhely szerinti állam joga alkalmazandó a csoportosulás
jogviszonyaira.
Az EGTC jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik, önálló
jogalanyként léphet fel. A csoportosulás saját költségvetéssel, szervezettel és szerződő képességgel
rendelkezik, ingó, ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat.
A tagok közösen választják meg az igazgatót, illetve hozzák létre a tagok képviselőiből álló közgyűlést.
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AZ ETT/EGTC ALAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
Kik alapíthatnak csoportosulást?
A Rendelet szerint tagállamok, regionális hatóságok, helyi hatóságok és a közbeszerzési irányelv
szerinti közjogi intézmények, illetve ezek társulásai alapíthatnak Európai Területi Társulást. A hazai
szabályozás a közbeszerzési törvény ajánlatkérői körébe tartozó szervezetek számára teszi lehetővé a
részvételt, melyek az alábbiak:
• a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre
feljogosított szervezet;
• az állam, a központi költségvetési szerv, valamint a külön törvény alapján biztosított
működési keret terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében részjogkörű költségvetési
egysége a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége
ellátásához szükséges beszerzések tekintetében az elkülönített állami pénzalap kezelője, a
társadalombiztosítási költségvetési szerv;
• az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv;
• a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok
társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési
szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési
önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a
regionális fejlesztési tanács;
• a közalapítvány;
• a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati
műsorszolgáltatók, valamint az a közműsor‐szolgáltató, amelynek működését többségi
részben állami, illetőleg önkormányzati költségvetésből finanszírozzák, továbbá az Országos
Rádió és Televízió Testület;
• az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a
szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a
működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy egy vagy több állami szervezet, illetőleg az
Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy
működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza;
• az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység
folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben
meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány
meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy
több ilyen szervezet (testület) finanszírozza;
• az a jogképes szervezet, amelyet állami szervezet (ide nem értve az államot) az
alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást
képes gyakorolni.
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Nem EU tag országok jogalanyai szintén részt vehetnek csoportosulásban, amennyiben a harmadik
ország jogszabályai vagy a tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodások lehetővé
teszik.
Hogyan hozható létre ETT magyarországi székhellyel?
Az együttműködő partnereknek a székhely ország kiválasztása után el kell készíteniük az Egyezmény
és az Alapszabály tervezetét. A kötelező tartalmi elemekről a 1082/2006/EK Rendelet (a
továbbiakban: R.) 8. és 9. cikk és a 2007. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezik, annak
tartalommal való kitöltéséhez a jogi képviselő igénybevétele a későbbi problémák elkerülése
érdekében ajánlott, később a nyilvántartási eljárás során kötelező lesz.
A csoportosulásban minden tag részvételét a saját tagállami jóváhagyó szerv engedélyezi.
Magyarországon a jóváhagyást a közigazgatási és igazságügyi miniszter adja meg. A kérelemhez
csatolni kell a felettes szerv hozzájárulását és az egyezmény és az alapszabály tervezetét. (Részletek:
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet)
A jóváhagyást követően a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba veszi az ETT‐t (EGTC‐t), amennyiben a
megalakuláshoz szükséges feltételek fennállnak és a tagok csatolták a szükséges dokumentumokat
(Tv. 5. §).
Milyen lehetséges célokra lehet csoportosulást alapítani?
Közlekedés, környezetvédelem, oktatás, nevelés, egészségügy, elsősegély, energia‐felhasználás,
innovációs eszközök, K+F, kultúra, munkahelyteremtés és fejlesztés, szociális szolgáltatások,
turizmus, sport, mezőgazdaság.
Milyen források felhasználásával érhetőek el a célok?
Tevékenységüket, céljaikat az EU által társfinanszírozott alapok keretében, állami támogatással vagy
saját forrásból is megvalósíthatják.
Előnyök
Az ETT‐re vonatkozó szabályozás az összes EU tagállamban alkalmazandó, így bárhol létrehozható
csoportosulás ugyanazon feltételekkel.
Jogi személyiséggel, a legteljesebb jogképességgel rendelkezik, saját költségvetése, személyzete és
szerződési képessége van.
Határmenti, határon átnyúló, régiók közötti, testvérvárosi, transznacionális együttműködés egyaránt
megvalósítható a keretében.
Az együttműködési lehetőségek valamennyi fajtáját lefedi: EU programok menedzselése, EU
projektek megvalósítása vagy EU támogatás nélküli együttműködések.
Nem EU tagállamok jogalanyai is részt vehetnek.
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JÓVÁHAGYÁS ‐ Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jóváhagyási eljárás
Az EGTC tagi hozzájárulás iránti kérelmeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz
(miniszterhez) kell benyújtani. A kérelem elbírálása a Ket‐ben foglalt 30 napos határidő szerint zajlik.
A hiánypótlásra legfeljebb 10 napos határidőt kell biztosítani, amely határidő további 10 nappal
meghosszabbítható. A közigazgatási és igazságügyért felelős miniszter döntése ellen a Fővárosi
Bíróságnál lehet jogorvoslattal élni. A kereseti kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Közigazgatási és Igazságügy Minisztériumhoz 3 példányban kell benyújtani.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő 2010. évi CXXVI. törvény az európai területi
együttműködési csoportosulásról (a továbbiakban: ETT) szóló 2007. évi XCIX. törvényt is módosította.
A törvénymódosítás 2010. december 4‐én lépett hatályba. A törvényhez kapcsolódó, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat‐ és hatásköréről szóló
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet és a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló
56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet, illetve az
európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes
szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 2010. december 16. napján lépett hatályba.
2010. december 16. napjától az ETT tagi jóváhagyás iránti kérelmeket a Fővárosi Bíróság helyett a
mindenkori közigazgatás‐fejlesztéséért felelős miniszterhez, azaz jelenleg a közigazgatásért és
igazságügyért felelős miniszterhez kell benyújtani. A kérelem elintézésére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján
kerül sor.
A jóváhagyó hatósághoz érkező kérelemnek a Ket‐ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell az
európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzéseit és feladatait. A kérelemhez csatolni
kell az ETT egyezmény és alapszabály jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, illetve ha azok nem
magyar nyelven készültek, azok magyar nyelvű fordítását. Továbbá csatolni szükséges a lent felsorolt
szervezetek esetén az alább részletezett hozzájárulásokat is.
SZABÁLYOZÁS
Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet
Hazai jogszabály: 2007. évi XCIX. törvény
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet
18/2012. (III. 22.) KIM rendelet
Egyéb, kapcsolódó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK Rendelete
Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendelete
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Az Európai Tanács 1084/2006/EK Rendelete
255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
Hozzájárulás
A jóváhagyó hatásághoz beérkező kérelmekhez az alábbi kérelmezők esetében a felettes szerv
hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell arra nézve, hogy az Egyezmény és Alapszabály – javaslat
alapján európai területi társulásban a kérelmező tagként részt vehet.
A Miniszterelnökség, illetve a minisztérium kérelmező esetén a Kormány, központosított
közbeszerzés során ajánlat kérésre feljogosított szerv kérelmező esetén a felügyeleti szerv, a
fentieken kívüli központi költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv felügyeleti szerve jogosult
megadni a hozzájárulást.
Az elkülönített állami pénzalap kezelő kérelmező esetén az elkülönített állami pénzalappal való
rendelkezésre jogosult, felhasználásért felelős miniszter hozzájárulását kell becsatolni. Társadalom
biztosítási költségvetési szerv kérelmező esetén a szükséges hozzájárulást az irányító miniszter adja
meg.
Ügyészi szervek, illetve az Országos Kriminológiai Intézet kérelmező esetén a hozzájárulást a legfőbb
ügyész adja meg.
Abban az esetben, ha a kérelmező országos vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
illetve helyi önkormányzati költségvetési szerv, a közgyűlés vagy a képviselő‐testület hozzájárulását
tartalmazó határozat kivonatot kell becsatolni, arra vonatkozóan, hogy a kérelmező európai területi
társulásban tagként részt vehet.
Helyi, vagy kisebbségi önkormányzat kérelmező esetében az európai területi társulásban való
részvételről szóló képviselő – testületi, vagy közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatot kell
becsatolni.
Nyilvántartás
A jogszabályi változások következtében a jóváhagyott ETT tagokról a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium vezet nyilvántartást.
A nyilvántartás adatai ‐ beleértve az alapszabály és egyezmény tervezeteket – nyilvánosak, azok az
interneten a korlátozás nélkül megismerhetők. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
• a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye
• az európai területi társulás neve, székhelye,
• az európai területi társulás célkitűzése és feladatai
• a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja
A Fővárosi Bíróság továbbra is vezeti a már bejegyzett európai területi társulásokról a nyilvántartását.
Ez a nyilvántartás a jogszabályi változásoknak köszönhetően szintén az interneten is hozzáférhető.
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További változások
A jogszabályi változás következtében az európai területi társulások annyiban végezhetnek
vállalkozási tevékenységet, amennyiben az a térség versenyképességének előmozdítását szolgálja
és az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.

Nagykőrös, 2014. május

Készítette:
Mészáros István
programvezető
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22. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Projektmenedzseri Iroda 2014. évi tevékenységeit, kezdve a benyújtott
pályázatok rövid bemutatásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának benyújtott pályázatai a következőek:
1. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése
A pályázat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján készült, az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális
Gondozási Központ Központi Konyhájának és kettő telephelyének (a Kis Bálint Iskola és a Rózsahegyi Kálmán
Iskola tálalókonyhái) fejlesztésére igényeltünk összesen 28.800.824 Ft támogatást. Megítélt támogatás 25.920.000
Ft, a kivitelezés befejezésének határideje 2015. december 31.
2. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén
A pályázat keretei között térfigyelő kamerák telepítésére és működtetésére lehetett támogatást igényelni.
Pályázatunkban összesen 9 helyszín szerepel összesen 6.278.415 Ft összegben (100 %). Első körben pályázatunk
nem részesült támogatásban, a tartalék keretből történő támogatásról decemberben kaphatunk értesítést.
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet „kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására” pályázat keretében a Közművelődési – Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény nyert 353 000 Ft támogatást.
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján elkészített, fenntartott nyilvános könyvtárak kötött felhasználású, egy
összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatására a Határ Győző Városi Könyvtár nyújtott be támogatási
igényt, mely 648 000 Ft támogatásban részesült.
5.- 6. A muzeális intézmények szakmai támogatásának szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján
elkészített „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai
programjainak fejlesztése II. ütem, valamint az 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet „kérelem muzeális intézmény
fenntartásának támogatása” pályázatok nem részesültek támogatásban.
7. Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár c. felhívásra pályázatunkat 2014. május 15-ig kellett benyújtani. A pályázat
keretei között 30 kisgyermek félévi ellátását céloztuk meg. Az elnyerhető támogatás természetbeni, önerő
biztosítására nincsen szükség. Összesen 10 település lehet nyertes, melyről a facebook.com szavazói dönthetnek
20 település közül. Sajnos a facebook.com szavazásra nem került be városunk, így támogatásban nem
részesülhettünk.
8. A Várépítő pályázat 2014. februárban került benyújtásra. A pályázatban a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola tornatermi öltözői két nehéz fém ajtajának cseréje és azok beépítése utáni helyreállítási munkálatok
elvégzésre nyújtottuk be kérelmünket. Sajnos a beérkezett pályázatokat értékelő zsűri projektünket nem részesítette
támogatásban.
9. A helyi közösségi közlekedés támogatására irányuló kérelmünket 2014. június 5-én nyújtottuk be. A
21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján elkészített pályázat kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására irányult. A benyújtott támogatási igény 2 763
e Ft, a Magyar Államkincstár által megítélt támogatás 735 000 Ft.
10. Projektjavaslat előkészítését kezdtük meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c.,
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projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatásának érdekében megjelent pályázati felhívás alapján. A
felhívás keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltései között, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút
megépítéséhez szerettünk volna támogatást igényelni.
A projektjavaslathoz megigényeltük az ágazati fejlesztésért felelős miniszter támogató nyilatkozatát, mely előzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozta elő a támogatási igény benyújtása előtt. A közbeszerzési szakértő
kiválasztása megtörtént, azonban az előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, mivel a pályázati
konstrukció felfüggesztésre került az elkülönített keret kimerülése miatt.
11. „Európa jövője: vallás, kultúra és fenntartható fejlődés” címmel pályázatot nyújtottunk be az EACEA-hoz 2015.
szeptember 6-9. között tartandó testvérvárosi találkozó megszervezése érdekében. Sajnos a Bíráló bizottság nem
támogatta projektünket.
12. Az ÁROP-1.A.3-2014 pályázati konstrukció keretei között került benyújtásra a „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” c. projekt, melynek célja
a települések, a helyi civil és gazdasági szereplők között területi együttműködések kialakítása és megerősítése,
többek közt a munkahelyteremtő, társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával. A projekt járási szintű, a pályázó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint járásközpont, ugyanakkor együttműködő partnerként részt vesz benne
Hunya, Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva is. A projekt október elején benyújtásra került, a hiánypótlást
teljesítettük, jelenleg elbírálás alatt áll.
13. Idén is csatlakoztunk az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. programsorozathoz, melyhez a 44/2014. (IX.
5.) BM rendelet alapján 845 000 Ft támogatást igényeltünk. A programot a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény a Szent Mihály napi pásztortűz és szüreti bál c. rendezvény keretei között szervezte meg. A
projekt elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.
14. Novemberben a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel c. pályázati felhívásai közül 2 konstrukcióban
vett részt Önkormányzatunk. Mindkét pályázatot az endrődi településrészen élő hátrányos helyzetű gyermekek
iskolán kívüli étkeztetése érdekében nyújtottuk be. A Procter&Gamble és a Lidl által támogatott fordulóban, ahol 4
település 28 gyermeke nyerhetett 6 hónapos ellátást, sajnos nem részesültünk támogatásban.
A Raiffeissen Mindenki ebédel 2014 Tél pályázat esetében bejutottunk az első 20 település közé. A GYEA nyilvános
szavazást indít december 1. és 12. között a Facebook-on ezen 20 település között. Támogatásban azok
részesülnek, akik a támogatói szavazatok alapján az 1-10. helyen végeznek.
Önkormányzatunk a KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot, a KEOP-5.5.0/A
konstrukció esetében pedig egy pályázatot készített elő és nyújtott be még 2013 év februárjában. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 2014 augusztusában értesítette az önkormányzatot arról, hogy ezen pályázatokat nem
részesíti támogatásban. Az Önkormányzat a Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön című (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222) pályázat esetében kifogást nyújtott be az elutasító döntés
ellen a Közreműködő Szervezethez, melyre a mai napig nem érkezett válasz.
A Széchenyi 2020 fejlesztési terv Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési céljai
és pályázati konstrukciói között ismételten szerepel az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása elem. Ennek megfelelően a pályázatok átdolgozása és előkészítése az új konstrukciók megjelenéséig
is folyamatosan feladatunkat képezi.
Az alábbi pályázatok még 2012-ben, illetve azt megelőzően kerültek benyújtásra, státuszuk szerint tartaléklistán
vannak. Miután ezek a pályázatok a korábbiakban már többször bemutatásra kerültek, ezért itt csak felsorolás
szintjén említjük őket.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori
nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271)
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-11-20110009)
- Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése.
(TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014)
2014. évben megvalósított, illetve folyamatban lévő projektek:
- Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
- Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak
fejlesztése
- Határ Győző mellszobrának megvalósítása
- Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése
- „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
A Képviselő-testület mindkét nagy projekt vonatkozásában előterjesztések formájában rendszeres tájékoztatást kap,
ezért ebben a beszámolóban részletesebben nem térünk ki ismertetésükre. A gyomaendrod.hu honlapon mindkét
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pályázatról aloldalt hoztunk létre, az információk frissítéséről a beszerzést elnyert PR felelősök gondoskodnak.
A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:
- Több uniós forrásból támogatásban részesült projektünknek tart a fenntartási ideje, melyhez kapcsolódóan
Fenntartási Jelentéseket szükséges készíteni. A PFJ-khez szükséges adatokat összegyűjtöttük, azokat határidőben
a meghatározott felületre feltöltöttük. A Közreműködő Szervezetek jelentéseinket elfogadták. Ez évben jelentősen
megváltoztak a KSz-ek (ez személyi/kapcsolattartói, nyilvántartási és helyszíni változást is jelent), mely
változás számunkra többlet munkát jelentett.
- Az idén járt le a Selyem út – III. ütem c. DAOP projekt és a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének felújítása c.
CÉDE pályázat fenntartási időszaka. A projektek rendben lezárásra kerültek a Közreműködő Szervezetek részéről.
- Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása rendszeres feladatunk. Amikor a KT bármilyen
olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi, fenntartási időszakban lévő pályázatunkat érint, azt változás
bejelentés formájában engedélyeztetni szükséges az irányító hatóságokkal.
- A benyújtott pályázatokhoz rendszerint további adatszolgáltatási eljárás is tartozik, melyeket minden esetben
határidőre elkészítettünk és benyújtottunk, azokat a bíráló szervezetek elfogadták.
- Folyamatos kapcsolattartás zajlik az iroda, illetve egyéb szervezetek között (elsősorban Közreműködő
Szervezetek, illetőleg Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Körösök Völgye Akciócsoport, Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása stb.)
- A különféle szervezetektől, KSz-ektől rendszeresen érkező kérdőíveket, adatszolgáltatási kötelezettségeket
rendben, határidőben teljesítjük.
- A DAOP-4.2.1-11-2012-0032 jelű, A gyomaendrődi Százszorszép óvoda fejlesztése c. projektünk elutasítása
kapcsán még 2012. szeptemberében nyújtottunk be kifogást a Közreműködő Szervezethez, mely ez évben
kifogásunknak helyt adott. Ezzel kapcsolatosan 2014. februárban tisztázó kérdésekre adtunk válaszokat, melyeket
áttekintve a KSz ismételten elutasította a pályázatot, azzal az indokkal, hogy a projekt tartalma a pályázati kiírás
céljainak nem felel meg. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, melyre ez idáig választ nem kaptunk.
- A „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt
kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára, emelésére tettünk kísérletet. Ennek érdekében benyújtásra került a
CBA, valamint az EU-Önerő Alaphoz már második alkalommal nyújtottunk be támogatási igényt. Mindkettő esetében
még folyamatban van az elbírálás.
- Kapcsolatot tartottunk az egyház, a főépítész, illetve az egyházi főépítész között a Norvég Alap által meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó műszaki egyeztetés és helyszíni bejárás során. Segítettük a pályázat benyújthatóságának
vizsgálatát.
- Az iroda dolgozói az önkormányzati pályázatok felkutatásában, benyújtásának előkészítésében, előterjesztésében,
egyeztetésében, megírásában, szerződés kötésében, adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában,
beszerzési / közbeszerzési eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben, zárásában, ellenőrzésében,
fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati
felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést végeznek.
Kistérségi munka:
Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási forrásokat és erre felhívjuk a kollégák
figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
- Virágos Magyarország 2014.
- 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
- 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
- Megújulnak köztereink (térkövezési pályázat)
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat (Nyíri-Szmolár Eszter)
- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati támogatás kérelem
- Várépítő 2014.
- Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
- Vízelvezetési szolgalmi jog átvezetésére irányuló ügyintézés - folyamatban
- KEOP-2014-4.10.0/F tervezet figyelem felhívás
- Itthon vagy – Magyarország, szeretlek
- Konténerizált víztisztító és vízkiosztó berendezésekhez kapcsolódó támogatás
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
beszámoló elfogadását javasolja a TIsztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a beszámolóban
foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2014 évben benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtágak 2015. évi hasznosítása
Pardi László, Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2000. április 3-án Haszonbérleti szerződést kötött a Körösi Halászati
Szövetkezettel a Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi
holtág halászati jogára. A haszonbérleti szerződés 2014. december 31. napjával lejár.
A Képviselő-testülete a144/2014 (III. 27.) határozata és a 410/2014. (VIII. 28.) határozata alapján a Hantoskerti,
Torzsás, Német- zugi, Fűzfás-zugi, Csókási és a Rév-zugi holtág halgazdálkodási jogát nem kívánja haszonbérbe
adni, azt saját maga kívánja tovább hasznosítani.
A Körösi Halászati Szövetkezet nevében Dr Csoma Antal 2014. november 12-i levelében megkereste az
Önkormányzatát, hogy 2015. december 31-ig hosszabbítsa meg a haszonbérleti szerződést, amennyiben nem kerül
meghosszabbításra a bérleti szerződés, abban az esetben a Halászati Szövetkezet 12.187.581,- +Áfa összegű
kártalanításra tarthat igényt.
A FVM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály tájékoztatója szerint a haszonbérleti szerződés megkötésekor
hatályos 1997. évi XLI. tv. 14. §. (3) alapján a „A halászati jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor,
eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati
berendezéseknek, létesítményeknek - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is -, valamint az okszerű
gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnésekori tényleges értékét. A haszonbérlő
mindaddig birtokban marad, amíg a haszonbérbe adó az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.”
Az augusztusi KT ülést követően az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Halászati Kutatóintézettel és felkértük
őket az elszámolási eljárásban történő segítségnyújtásra.
Mivel közeledik a haszonbérleti szerződés lejárata, ezért fel kell készülni az átadás átvételi eljárás lefolytatására,
valamint a 2015. évi halgazdálkodási üzemeltetésre.
A novemberi testületi ülésen elhangzottak alapján a Zöldpark Kft-nek koncepciót kell készíteni a holtágak horgász
célú hasznosítására.
A holtágak halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásával kapcsolatban véleményünk szerint az önkormányzatnak
továbbra is több lehetősége van:
Az első az, hogy Önkormányzat megerősíti azon döntését, hogy a halászati jogot önmaga kívánja hasznosítani és
nem hosszabbítja meg a Haszonbérleti Szerződést. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítást kifizeti a Körösi
halászati Szövetkezet részére és a holtágak üzemeltetését a Zöldpark Kft által készített koncepció alapján végzi.
A második az, hogy Önkormányzat megerősíti azon döntését, hogy a halászati jogot önmaga kívánja hasznosítani
és nem hosszabbítja meg a Haszonbérleti Szerződést és a 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítást ügyvédi letétbe
helyezi és vitatja a kártalanítási összeg nagyságát és a holtágak üzemeltetését a Zöldpark Kft által készített
koncepció alapján végzi. Ebben az esetben az ügyvédi letétben lévő kártalanításnak köszönhetően a HTSZ nem
marad bírtokban.
A harmadik lehetőség az, hogy a halászati jogot meghirdeti bérbeadásra, de ebben az esetben a Körösi Halászati
Szövetkezet élni kíván az előhaszonbérleti jogával.
A Szövetkezet többször nyilatkozta, hogy amennyiben a halgazdálkodási jogot további 1 évre megkapja úgy a
kártalanítás összegétől eláll.
A Zöldpark Kft. által elkészített 2015. évre vonatkozó hasznosítási koncepciójának a fentiek figyelembe vételével
több kérdésre is választ kell adnia.
Többek között:
·
A koncepció megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásainak
·
A koncepció megfelel-e az önkormányzat elvárásainak
·
A koncepció megfelel-e a lakosság és a horgászok elvárásainak
·
A koncepció eredményez-e változást a holtágak halfaunájának minőségében
·
Nyereséges és fenntartható- e a hasznosítás
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A holtág hasznosítással kapcsolatos döntésektől függetlenül a holtágak halfaunájának védelme érdekében célszerű
lenne, hogy az Önkormányzat élne a 2013. évi CII. törvény II. fejezetének 10. § (3) bekezdésében foglalt
lehetőséggel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a halgazdálkodási hatóság a hasznosítót kötelezheti a tájidegen,
invazív halfajok mennyiségének felmérésére és azok lehalászására. Esetünkben a törpeharcsa és a fekete
törpeharcsa jelenti az őshonos halállomány veszélyeztetését.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy erősítse meg azon döntését,
hogy a Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi,
valamint a Német-zugi holtág halászati jogát önmaga kívánja hasznosítani. A
12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítási összeget ügyvédi letétbe helyezze,
utasítsa a polgármestert a letéti szerződés megkötésére. A holtágak birtokbavételi
eljárásában részvételre kérje fel a Halászai Kutatóintézetet és a halgazdálkodási
feladatok ellátására Zöld Park Kft-t jelölje ki.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Békés
Megyei Kormányhivatalnál a jelenlegi üzemeltető kötelezését az invazív
törpeharcsa és fekete törpeharcsa felmérésére és lehalászására.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyik határozati javaslatot sem támogatta.

1. döntési javaslat
"Hasznosítás és ügyvédi letét elhelyezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon döntését, hogy a Csókási-zugi, a
Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát önmaga kívánja
hasznosítani. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítási összeget ügyvédi letétbe helyezi, utasítja a polgármestert a
letéti szerződés megkötésére. A holtágak birtokbavételi eljárásában szakértőkénti részvételre felkéri a Halászai
Kutatóintézetet és a halgazdálkodási feladatok ellátására Zöld Park Kft-t jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Kártalanítás kifizetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon döntését, hogy a Csókási-zugi, a
Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát önmaga kívánja
hasznosítani és nem hosszabbítja meg a Haszonbérleti Szerződést. A 12.187.581,- +Áfa összegű kártalanítást
kifizeti a Körösi Halászati Szövetkezet részére és a halgazdálkodási feladatok ellátására Zöld Park Kft-t jelöli ki.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Bérleti szerződés hosszabbítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körösi Halász Szövetkezet javaslatát és a
Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi holtág halászati jogát
haszonbérleti szerződés formájában újabb 1 évre hosszabbítsa meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Invazív halfajok lehalászása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatalnál a
jelenlegi üzemeltető kötelezését az invazív törpeharcsa és fekete törpeharcsa felmérésére és lehalászására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. holtág kezelési tervezete 2015 évre
A város tulajdonában lévő hat holtág hasznosítására vonatkozó szerződés 2014.
december 31-vel lejára Körös Halászati Szövetkezettel. Ettől az időponttól visszakerül
a tulajdonoshoz a hasznosítás joga. A kezelést és a hasznosítási tevékenységet a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által alapított Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. –nak adhatja át a 2013.évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló törvény alapján.
Az érintett holtágak ismertetése :
-

Német-zugi holtág a Hármas-Körös jobb oldalán területe:

13 ha

-

Torzsás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

11 ha

-

Hantoskerti holtág/Révlaposi, / a Hármas –Körös bal oldalán területe: 14 ha

-

Fűzfás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

-

Endrőd-középső /Csókási holtág/ a Hármas-körös baloldalán terület:

-

Endrőd révzugi holtág /Endrőd ligetalji /a Hármas-Körös bal old. ter: 10 ha

összes terület:

22 ha
2,6 ha

72,6 ha

Jelenlegi feladatunkat képezi ezeken a vizeinken a belvíz befogadása adott öblözetből s a
mesterségesen kiépített műszaki berendezésekkel a befogadott belvíznek a HármasKörösbe juttatása.
A holtágaknak környezetének megóvása a szabadidő / horgászat, vízi sport, rekreáció /és
az adott terület mikroklímájának, élővilágának fenntartása is a tulajdonos vagy üzemeltető
feladataihoz tartozik .
Mivel a holtág mentettoldalon, tehát a védtöltésen kívül helyezkednek el, a partot övező
területeken magántulajdonú nyaraló kertek,ingatlanok, mezőgazdasági művelésű földek
találhatók. Ebből kiindulva jelentős a számuk a folyamatosan életvitel szerűen és az
ideiglenesen itt élő, pihenő, horgászó, szabadidejüket itt töltő helyi és vidéki embereknek.
A tulajdonos a holtágak megfelelő vízminőségének biztosításához szükséges tárgyi
feltételeket biztosította.
A holtágak gazdasági eredményt hozó tevékenysége a halászás és horgásztatás.
Eddig a Körös Halászati Szövetkezet gazdálkodott a holtágakon.
A 2015-s évtől lehetőség nyílik a gazdasági tevékenységből származó bevételek
megszerzésére. Az Önkormányzat a gazdasági tevékenységek sorából a horgásztatást
kívánja végeztetni a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft megbízása útján, illetve a
rekreációs, szabadidős és sport tevékenységnek kíván lehetőséget biztosítani.
A vízfrissítés, szivattyúk üzemeltetése, szivornya indítása , engedélyek nyomdai és
forgalmazási költségek a hal vásárlása és egyes vízvizsgálatok valamint a megosztott

munkabér a felhasználásra kerülő anyagok, eszközök az eddigi kiadásokat terhelik meg. Az
első évben még a tulajdonos önkormányzatot terheli a kiadások 100%-a. Az azt követő
időszakban már a bevétel fedezete lesz a folyamatos üzemnek. A kiadások „indító”összegét
egy önkormányzati cikluson át ajánlott „törleszteni”/5 év/,hogy a működő képesség
megmaradjon és eleget tegyen a visszahalasítási kötelezettségének ,melynek mértékét az
eladott horgászengedélyek összegének előre meghatározott százalékából kell fedezni. Ez
biztosítja a következő évekre a halállomány szinten tartását / a fő problémát a
horgásztársadalom szerint ennek hiánya okozza/.
A terület őrzését társadalmi halőrökkel is meg lehet oldani a helyi rendőrség segítségét
kérve, de 2 fő hivatásos halőr is elegendő ezen terület ellenőrzésére.
Azon a területen, mely közterületnek nyilvánított ott a Zöldpark dolgozói az év folyamán
rendszeres munkával karban tudják tartani a vízpartokat. A szükséges gépállomány a kezdeti
időszakra biztosított. A tevékenység során a nonprofit jellegből adódóan a bevételeiből kell a
Kft-nek felújítani, bővíteni az eszközállományát, melyet természetesen az egyéb feladataihoz
is tud alkalmazni.
A vízminőségi, halegészségügyi feladatokat a megyében található hatóságokkal kötendő
szerződésekkel biztosítani kell, melyeket az idevonatkozó végrehajtási rendelet szabályoz/
133/2013.(Xll.29.) VM rendelete és a Megyei Kormányhivatalok illetékes szakembereihez
tartozik. Ez rendszeres és esetenkénti vizsgálatokat jelent.
A város vagyonával / holtágakkal/ történő tudatos gazdálkodás jelentős fejlődés forrása
lehet, hiszen ez a természeti adottság széles társadalmi rétegeket, legfőképpen nem
helybélieket tud idecsalogatni, akik a helyi bevételeinket gyarapíthatják. Például üzletek,
boltok, vendéglátó egységek-szórakozó helyek ,szálláshelyek bővítése, fürdő / a tavaszi-őszi
időszakban/, ingatlan forgalom élénkülés, egyéb szolgáltatások kialakításának lehetősége.
Az alábbiakban a jelenlegi ismereteim szerint tételesen a kiadások és bevételek kerülnek
megnevezésre a holtágak egyedi adottságait figyelembe véve, hozzátéve az idő rövid volta
miatt pontatlan adatok is előfordulhatnak, de a keretösszegek lényegesen nem változnak. A
tavaszi halasítást megelőzően a jelenlegi hasznosítónak a vizekből le kell halászni az invaziv
/idegenhonos/ fajokat még az átadást megelőzően különös tekintettel a törpeharcsa fajokra,
melyek nem őshonosak és jelentős kártételt okozhatnak a természetes szaporulatban az ikra
illetve ivadékok pusztításával / 133/2013.(XII.29)VM rendelete /.
KIADÁSOK
-holtág halasítás: napi bruttó ár P2 900Ft/kg;

P3 700Ft/kg számolva

Torzsás-zugi 11 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 110kg/ha ponty piaci
összesen: 880kg P2 /3000db/ 1210kg P3 /1000db/
Német-zugi

13 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci
összesen: 1040kg P2 /3500db/ 1560kg P3 /1200db/

Hantoskerti h.ág

14 ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 100kg/ha ponty piaci

összesen: 840kg P2 /2800db/

1400kg P3 /1100db/

Fűzfás-zugi h.ág

22 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci

összesen: 1760kg P2 /5900 db/
Csókási h.ág

2,6 ha 50kg/ha ponty kétnyaras, 60kg/ha ponty piaci

összesen: 130kg P2 /450 db/
Révzugi h.ág

2640kg P3 /2200 db/

160kg P3 /130 db/

10ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 70kg/ha ponty piaci

összesen: 600kg P2 /2000 db/

700kg P3 /600 db/

Mindösszesen: ponty kétnyaras: 5250kg x 900Ft/kg= 4.725.000 Ft
ponty piaci: 7670kg x 700Ft/kg= 5.369.000 Ft
összes: 10.094.000 Ft

-Működési kiadások előzetes kalkulációja
1.

munkabér 2 fő halőr 150 000x2x12 =

3.600.000 Ft

2.

közvetlenül a holtág teljes körű üzemeltetésével +költség

-üzemanyag benzin kb 100l=

40.000Ft,

kenőolaj 2 l =

6.000 Ft

gázolaj kb 100l=

43.000Ft

-vízvizsgálat-állategészségügy

100.000 Ft

-munkaruha/ speciális gumioverall,hosszúcsizma, gumikesztyű/ 40.000 Ft
-engedélyek nyomtatása, képzési költség

300.000 Ft

összesen:

Kiadások összesen :

4.129.000Ft

14.223.000 Ft

Bevételek
számított engedélyek:
-éves felnőtt 1000 db 15000Ft/fő= 15 000 000Ft; napi jegy 1000 db 1500Ft/fő=1 500 000Ft

-éves ifjúsági 50 db

7500Ft/fő=

375 000Ft; napi jegy 100 db 750Ft/fő =

összes számított bevétel az engedélyekből:

75 0 00Ft

16.950 000 Ft

Az eredmény számítása során a bizonytalanságot a felmerülő költségek esetében a
bevételeknél a megfelelő számú horgászjegy eladása jelenti. Ennek megfelelően a bevételi
oldal biztosítása érdekében szükséges a fogható hal jó minőségben, megfelelő méretben
kerüljön a vizekbe. A vagyonvédelem teljes 24 órás szervezése. Az információs rendszeren
keresztül pedig a népszerűsítés, reklámozás. A horgászjegy jegyeladás szervezése
/hétvégén is elérhető a város több pontján/ lényeges feladat. A fogható halak fajgazdagságát,
ezzel a választék bővítését szem előtt tartva a vizeinket vonzó, eredményesen horgászható
bevételt növelő vagyonná tesszük.
A város fejlődésének kulcsfontosságú feladata a „bejövő” tőke, pénz, amit a rendelkezésre
álló adottságok kihasználásával, annak „piacra dobásával” érhetünk el. Ennek egyik
lehetősége a horgászturizmus és egyáltalán a természeti lehetőségek kihasználása. A
kapcsolódó szolgáltatások / bolthálózat, vendéglátás, szálláshelyek vendégéjszakáinak
növelése, fürdő kora tavaszi és őszi látogatottságának növelése, esetleges ingatlanforgalom
erősödés, új vállalkozások beindítása mint pl. élőhal árusítás, halételek stb. /

Gyomaendrőd 2014. december 04.

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Adóellenőrök 2015. évi jutalékának meghatározása
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy 2015-ben január 1-től szeptember 30-ig foglalkoztatja az
adóellenőröket. Ezen időszak alatt az ellenőrök ellátják az idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzése mellett az
építményadó ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is. Foglalkoztatásuk, 2014. évhez hasonlóan, határozott idejű
közszolgálati munkaviszony kertében történne. Illetményük a köztisztviselői besorolásuknak megfelelően
meghatározott alapbérből és a munkájuk eredményessége után számított jutalékból tevődne össze.
1. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jutalék mértéke – úgy, mint 2014-ben - az adóköteles vendégéjszakák
számának a növekedéséhez lenne kötve, az elmúlt három év hasonló időszakához viszonyítva. Az elmúlt három
évben, az adott hónapokban, az adóköteles vendégéjszakák száma a következők szerint alakult:
Május
Június
Július
Augusztus
Összesen:
Átlagban:

2012.

1.376
1.333
3.557
4.376
10.642

2013.

12.649

1.547
1.745
3.489
4.194
10.975

2014.

1.941
3.195
5.238
5.955
16.329

A jutalék mértéke az elmúlt három év adóköteles vendégéjszakái átlagának növekedése után, az alábbiak szerint
kerülne megállapításra:
- 1-100 %-os növekedés esetén 150 Ft/vendégéjszaka
- 100 % felett 50 Ft/vendégéjszaka.
2014-ben, az adott időszakban 5.873 adóköteles vendégéjszaka növekedés volt tapasztalható az ellenőrök
munkájának eredményeképpen, ez 56,2 %-os növekedésnek felel meg. A GYÜSZ-TE kalkulációja szerint
Gyomaendrődön évente mintegy 31.000 adóköteles vendégéjszaka valószínűsíthető, melyből az ellenőrzött
időszakra kb. 21-22 ezer adóköteles vendégéjszaka tehető. Ezt figyelembe véve még van lehetőség a bevallott
vendégéjszakák számának növelésére. Ez azonban 2015-ben várhatóan már nem lesz ekkora mértékű, a 2014. évi
megnövekedett adóköteles vendégéjszakák száma miatt. Egy 40 %-os adóköteles vendégéjszaka növekedés
esetén (5.060 vendégéjszaka) bruttó 759.000 Ft jutalék kifizetését jelentené a két főnek.
2. Az építményadóval kapcsolatos jutalék a feltárt adózatlan épületek száma, illetve a feltárt adóköteles m2 után
kerülne megállapításra. Gyomaendrődön 2014-ben mintegy 900 üdülőingatlan 27.348 adóköteles m2-e után került
építményadó kivetésre, 12.405.831 Ft értékben. Ez így egy átlag 30 m2-es üdülőingatlanra viszonyítva 14.000 Ft/év,
1 m2-re 450 Ft/m2 adót jelent. Az előzetes feltárás szerint ellenőrzéssel kb. 80-100 db üdülőépület adózásba történő
bevonása várható.
A jutalék mértéke az alábbiak szerint kerülne megállapításra:
- feltárt épületenként 5.000 Ft, plusz
- a feltárt adóköteles m2 után kivetett adó 25 %-a.
Fentieknek megfelelően az ellenőrök építményadó utáni jutaléka a következők szerint alakulna:
Feltárt épület után:
400.000 Ft
(80*5.000)
Feltárt adóköteles m2 után: 270.000 Ft
(80*30*450*0,25)
Összesen:
670.000 Ft
Fentieknek megfelelően a plusz bevételek és a kiadások a következők szerint alakulnának:
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Bevételek:
idegenforgalmi adó:
állami támogatás IFA után:
építményadó
Összesen:
Kiadások:
munkabér:
jutalék:
járulékok:
Összesen:

1.771.000 Ft (5.060 * 350)
2.656.500 Ft (1.771.000 * 1,50)
1.080.000 Ft (80*30*450)
5.507.500 Ft
2.124.000 Ft (118.000*2*9)
1.429.000 Ft (759.000+670.000)
959.310 Ft (3.553.000*0,27)
4.512.310 Ft

Különbözet: 995.190 Ft. Ez az eredmény éves szinten nem tűnik soknak, viszont az építményadóban feltárt
adózatlan ingatlanok után az elkövetkezendő években is be fog folyni az adó.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

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

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek az adóellenőrök
2015. évi jutalékának az előterjesztés szerinti megállapítását.

Döntési javaslat
"Adóellenőrök 2015. évi jutalékának meghatározása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóellenőrök 2015. évi jutalékát az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Idegenforgalmi adónál - a jutalék mértéke az elmúlt három év adóköteles vendégéjszakái átlagának növekedése
után:
- 1-100 %-os növekedés esetén 150 Ft/vendégéjszaka
- 100 % felett 50 Ft/vendégéjszaka.
2. Építményadónál - a jutalék mértéke
- feltárt épületenként 5.000 Ft, plusz
- a feltárt adóköteles m2 után kivetett adó 25 %-a.

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

Belvíz III. utómunkálatok
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Belvíz III. ütem” megnevezésű beruházásunk kivitelezése szeptemberben befejeződött és a vállalkozó levonult a
munkaterületről. A projekt menedzserrel megkezdtük a beruházás záró elszámolását az Irányító Hatóságnál.
A kivitelezés során a kitermelt iszap elhelyezésére két területen zagytározót kellet kialakítani, melyeket
önkormányzati és bérelt területeken lehetett megvalósítani.
A két zagytározó által igénybevett területek:
Fattyasi zagytározó
Hrsz
14002 hrsz

terület
10.0652 ha

AK érték
313,06

Művelési ág
Szántó

Tulajdonos
Önkormányzat

14003/3 hrsz

1.3416 ha

30,32

Szántó

Önkormányzat

Fűzfás zug
Hrsz
6765/7
6765/8

terület
2.1370
0,5996

AK érték
85,5
0,0

6765/9
6765/10

3,4084
3,4207

139,88
147,42

Művelési ág
Szántó
Kivett, beépítetlen
terület
Szántó
Szántó

Tulajdonos
Önkormányzat
Magánszemély
Magánszemély
Magánszemély

Zagytározókkal kapcsolatos további feladatok:
Fattyasi zagytározó
A korábbi holtágkotrási beruházás (Belvíz V. ütem) megkezdésekor a tározó területére vonatkozóan ideiglenes más
célú hasznosítási engedélyt kellett szerezni a földhivataltól. Ezt az eljárást a korábbi kivitelező felvállalta ezáltal
minden felelősség őt terhelte. A más célú hasznosítást engedélyező határozatban a földhivatal a termőföldek
védelméről szóló törvény alapján rekultivációt írt elő a kedvezményezettnek, tehát a korábbi kivitelezőnek. A
kivitelezést munkálatokat követően a kivitelezőt felszámolták, így rekultiváció elmaradt és a földhivatali eljárás is
akadályba ütközött.
A Belvíz III. elindulása előtt a földhivatal megkezdte a korábbi kivonási eljárás lezárását, így munkálatok
megkezdése előtt a terület újbóli kivonása vált szükségessé. A szükséges eljárást az önkormányzat elindította így
ezáltal mi lettünk az ismételt rekultivációra kötelezettek.
A terület rekultivációjának minimum tartalma:
·
A megépült zagygátak elbontása
·
a kitermelt, megszilárdult iszap elegyengetése
·
rekultiválandó terület nagysága 8,5 ha
A földhivatali eljárás zárásához szükséges feladatok:
A terület rekultivációja: becsült költség 8,5 millió forint
földvédelmi járulék megfizetése: 2015. évben 782.650 Ft. (a földvédelmi járulék összege évente nő)
A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az iszap megszilárdulásához minimum másfél évre volt szükség, de jelen
állapotok szerint feltételezhetően 2015 első félévében megkezdhető lenne a rekultiváció.
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Fűzfás-zugi zagytározó
A magántulajdonban lévő 7,4287 ha területet az önkormányzat 800.000 Ft/ év összegért bérelte a tulajdonostól. A
megállapodásban az önkormányzat vállalta, hogy a bérelt területeket rendezett állapotban adja vissza a
tulajdonosnak. A kivitelezés közben egy 3 ha-os földrészlet tartalék területként szolgált, ezáltal érintetlen maradt. A
bérleti szerződés 2014. november 27-én lejárt, ezért tárgyalást kezdeményeztünk a tulajdonosokkal. A tárgyaláson
egyezség született abban, hogy az érintetlen 3 ha-os területet visszaadjuk a tulajdonosnak, és a fennmaradó 4,4287
ha területet további 1 évre 500.000 Ft-ért tovább béreljük.
Mivel az igénybevett területek belterületen helyezkednek el, így ezeket a területeket nem kellett ideiglenesen kivonni
a művelés alól, tehát nem kell földvédelmi járulékot fizetni.
A terület rekultivációjának minimum tartalma:
·
A megépült zagygátak elbontása
·
a kitermelt, megszilárdult iszap elegyengetése
·
rekultiválandó terület nagysága 5,8 ha
Az utómunkálatok tervezett költségei:
Terület bérleti díj: 500.000 Ft
A terület rekultivációja: becsült költség 5,8 millió forint
A területek rendezésére több cégtől is kértünk be árajánlatot, melyeket a Képviselő-testületi ülésen tudunk
ismertetni.
A zagytározók rendezése a korábbi Belvíz V. beruházásban és a Belvíz III. beruházásban sem elszámolható költség
elem, tehát ezt az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell finanszírozni.
A Belvíz III. beruházás elszámolása során a konzorcium önerő támogatási kérelmeket nyújtott be, melyek kedvező
elbírálásban részesültek, ezáltal a projekt 100 %-os finanszírozásban részesült.
A 100 %-os finanszírozásnak köszönhetően a költségvetésben a kötvény forrás terhére betervezett 35 millió forint
nem került felhasználásra, ezáltal a szükséges utómunkálatok ennek terhére elvégezhetőek lehetnek.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. beruházás
során zagytározóként használt területek 2015. évi rendezését támogassa,
a lebonyolításhoz szükséges …… összeget a 2015. évi költségvetésben
biztosítsa.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. beruházás
során zagytározóként használt területek 2015. évi rendezését támogassa,
a lebonyolításhoz szükséges …… összeget a 2015. évi költségvetésben
biztosítsa.
Továbbá kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésen kerüljön bemutatásra a
szükséges munkálatok részletezése és a beérkezett árajánlatok.

Döntési javaslat
"Utómunkálatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Belvíz III. beruházás során zagytározóként használt területek 2015. évi
rendezését támogatja, a lebonyolításhoz szükséges …… összeget a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Ajánlat összefoglaló a Belvíz III. beruházás utómunkálatain belüli zagytárózó rendezéshez
Ajánlattevő
Szentes és
Környéke
Vízgazdálkodási
Társulat
Körös Berettyói
Vízgazdálkodási
Társulat
Körösi
Vízgazdálkodási
Társulat
Geotechnika 84
Kft

Ajánlati ár:
Fattyas
10.221.722 Ft

Ajánlati ár:
Fűzfás
6.810.121 Ft

Összesen
17.031.843 Ft

Műszaki
tartalom
Árajánlat szerint

43.030.978 Ft

21.562.378 Ft

64.593.356 Ft

Árajánlat szerint

16.763.619

6.969.125 Ft

23.732.744 Ft

Árajánlat szerint

33.613.725 Ft

22.260.204 Ft

55.873.929 Ft

Árajánlat szerint

Gyomaendrőd, Hantoskerti holtág
Tereprendezés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára

27,00%

Anyagköltség
Díjköltség
4 250 000,22 217 500,4 250 000,22 217 500,26 467 500,7 146 225,33 613 725,-

Szekszárd, 2014. december 12.

Szücs József
Geotechnika 84 Kft

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése
Irtás, föld- és sziklamunka
Összesen:

Anyag összege
4 250 000,4 250 000,-

Díj összege
22 217 500,22 217 500,-

Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Anyag
Díj
egységár egységre
0,1 200,-

Anyag Díj összesen
összesen
0,3 060 000,-

1

21-001-6.1 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig

2 550 10 m2

2

21-00113.1.10631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50
dkg/10 m2

8 250 10 m2

500,-

450,-

4 125 000,-

3 712 500,-

3

21-00113.2.10631101

Füvesítés 20%-nál kisebb rézsűn, ....dkg/m2.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE
PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

250,0 10 m2

500,-

450,-

125 000,-

112 500,-

4

21-0042.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a
felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os
terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: IIV.

82 500 m2

0,-

80,-

0,-

6 600 000,-

5

21-0048.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való
felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés:
átlag 50 cm vastag)

2 500 m2

0,-

280,-

0,-

700 000,-

6

21-0112.1.3

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú
talajban, 50,1-100 m távolság között

22 950 m3

0,-

350,-

0,-

8 032 500,-

4 250 000,-

22 217 500,-

Munkanem összesen:

Gyomaendrőd, Fűzfászugi holtág
Tereprendezés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára

27,00%

Anyagköltség
Díjköltség
2 915 500,14 612 220,2 915 500,14 612 220,17 527 720,4 732 484,22 260 204,-

Szekszárd, 2014. december 12.
Szücs József
Geotechnika 84 Kft

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése
Irtás, föld- és sziklamunka
Összesen:

Anyag összege
2 915 500,2 915 500,-

Díj összege
14 612 220,14 612 220,-

Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Anyag
Díj
egységár egységre
0,1 200,-

Anyag Díj összesen
összesen
0,3 600 000,-

1

21-001-6.1 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig

3 000 10 m2

2

21-00113.1.10631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50
dkg/10 m2

5 362 10 m2

500,-

450,-

2 681 000,-

2 412 900,-

3

21-00113.2.10631101

Füvesítés 20%-nál kisebb rézsűn, ....dkg/m2.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE
PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

469,0 10 m2

500,-

450,-

234 500,-

211 050,-

4

21-0042.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a
felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os
terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: IIV.

53 623 m2

0,-

80,-

0,-

4 289 840,-

5

21-0048.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való
felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés:
átlag 50 cm vastag)

4 696 m2

0,-

280,-

0,-

1 314 880,-

6

21-0112.1.3

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú
talajban, 50,1-100 m távolság között

7 953 m3

0,-

350,-

0,-

2 783 550,-

2 915 500,-

14 612 220,-

Munkanem összesen:

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntések meghozatala
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. november 25-én a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács ülést tartott, melyen önkormányzatunkat Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony képviselte.
A társulási ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1.
Elnök megválasztása
Előadó: Völgyi Sándor alelnök
2.

Alelnökök választása, megerősítése
Előadó: Ribárszki Péter elnök

3.
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Ribárszki Péter elnök
4.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. I-III. negyedéves beszámolója
Előadó: Ribárszki Péter elnök

5.

2015. évi működési hozzájárulás
Előadó: Ribárszki Péter elnök

6.

Tájékoztató a garanciális munkák állásáról
Előadó: Dankó László műszaki ellenőr

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a csatolt mellékletben megtalálható.
Önkormányzatunk szempontjából fontos napirendi pontok:
1.
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása:
A Társulási megállapodást egyrészt a jogszabály változások miatt, másrészt a társult önkormányzatok polgármesteri
tisztségében történt változások miatt szükséges módosítani.
2.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. I-III. negyedéves beszámolója

A mellékelt pénzügyi beszámoló alapján megállapítható hogy a Társulás működési kiadásai az I-III. negyedévben a
tervezethez viszonyítva 26 %-os teljesítésen állnak, melyből feltételezhető hogy évvégére jelentős megtakarítás
keletkezik.
3.

2015. évi működési hozzájárulás

A Társulási megállapodás V.1. pontja értelmében az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat
terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig határozattal dönt.
A Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóból látható, hogy a Társulás olyan mértékű
megtakarítással rendelkezik, mely alapján a működési hozzájárulás mértékét 2015-re elegendő 20 Ft/lakos
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összegben meghatározni.
A fajlagos működési hozzájárulás előző évi mértékei:
2012-ben 50 Ft/lakos
2013-ban 40 Ft/lakos
2014-ben 30 Ft/lakos
Önkormányzat
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen:

2012.01.01.
Lak.szám
62.383
14.331
4.801
17.063
1.917
5.360
486
1.459
2.786
110.586

2013.évi.ktgv.
40 Ft/fő
2.495.320
573.240
192.040
682.520
76.680
214.400
19.440
58.360
111.440
4.423.440

2013.01.01.
Lak.szám
62.013
14.207
4.746
16.865
1.896
5.296
457
1.431
2.746
109.657

2014.évi.ktgv.
30 Ft/fő
1.860.390
426.210
142.380
505.950
56.880
158.880
13.710
42.930
82.380
3.289.710

2014.01.01.
Lak.szám
61.663
14.081
4.726
16.711
1.858
5.251
444
1.428
2.736
108.898

2015.évi.ktgv.
20 Ft/fő
1.233.260
281.620
94.520
334.220
37.160
105.020
8.880
28.560
54.720
2.177.960

A fentiekben részletezett napirendi pontok közül a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint a 2015. évi működési hozzájárulás összegét minden
tagönkormányzatnak el kell fogadnia.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben fogadja el.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési célú
támogatásának 20,- Ft/ lakos arányban történő meghatározását.
A 2015. évben Gyomaendrődre jutó 281.620 Ft összegű hozzájárulást a
2015. évi költségvetésben biztosítsa.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben fogadja el.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési célú
támogatásának 20,- Ft/ lakos arányban történő meghatározását.
A 2015. évben Gyomaendrődre jutó 281.620 Ft összegű hozzájárulást a
2015. évi költségvetésben biztosítsa.

1. döntési javaslat
"Társulási megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
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Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.
Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, a továbbiakban KEOP7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
1./ A IV. pont helyett a következő:
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
2./ V. pontjának negyedik bekezdése helyett a következő: A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv.,
továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
3./ V.1.1.és V.1.2. pontja helyett a következő:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a továbbiakban:
alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
4./ A VIII.1. táblázat helyett a következő:
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Képviselő

Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Lakosságszám
2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Szavazati arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

5./ VIII.3. hetedik bekezdése helyett:
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
E megállapodás minden tagönkormányzat minősített többségű döntését követően lép hatályba.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.
Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módisítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete __________________határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete _____határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ___________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete _______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
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Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése a továbbiakban
KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2014._________________
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra
figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. önkormányzatok, mint alapító
tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás névenönálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt első fordulójában
konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a
jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó
közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV
törvény - továbbiakban hulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító önkormányzatok
együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező közfeladatai közé tartozó települési
hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi
előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét 5 éven át tartó
műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését
valósítja meg.
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A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet
támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az
Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21) határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX. 24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.) határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.) határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.) határozata
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves fenntartási
időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős
projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók képviseletében – az Áht. és Ávr.
szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
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A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán
kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják.
Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási
Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács
határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a
továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának,
átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait pénzügyi
hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15 helyrajzi számú található szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekttel
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érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a vagyon aktiválásakor,
vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére
tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül sor.
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák településekre
vetített, beruházás költségei a következők:
Kivitelezés
Kivitelezés
Beruhá-zás Szolgáltatások
Összesen
Település
összesen
összesen (bruttó)
arány
(bruttó)
(bruttó)
(nettó)
Békéscsaba
644 448 772 Ft
818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft
854 261 791 Ft
Gyomaendrőd
63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
84 240 217 Ft
Körösladány
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 064 867 Ft
Szarvas
113 281 185 Ft
143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
150 119 968 Ft
Csabacsüd
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 923 327 Ft
Kondoros
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
103 738 484 Ft
Csárdaszállás
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
22 884 838 Ft
Kétsoprony
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
14 706 001 Ft
Szabadkígyós
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
35 368 841 Ft
Összesen
1 026 349 706 Ft 1 303 464 126 Ft
100 %
56 844 208 Ft
1 360 308 334 Ft
Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a Társulás
rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében
foglalt határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye
szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson
be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre
kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett
késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és
utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért a
mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI,
KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek
együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IVVI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek
egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését
szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá
megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez
történő csatlakozás.
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VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer szerepét, a szerződésben
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII.
fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás
számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek
megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi
rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a
közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági árszabályozás
rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló önkormányzat(ok) szükséges
költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa
okozott károkért való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A
társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a
támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott
érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek,
szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a
projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a
már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem
hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében
használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a
Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
·
Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;
·
A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
·
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
·
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
·
A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi
elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
·
Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
·
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
·
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
·
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott esetben
megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke
4. Felügyelő Bizottság
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz
projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása
szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és
hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és
a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon
jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő
kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási
Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről
tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács
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A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok polgármestereinek összességéből áll.
A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt település lakosságának számával
arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes
szavazat 50 %-át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám
arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban részletezett lakosság-szám
arányban állapítják meg.
Lakosságszám
Szavazati arány
2014.01.01.
Békéscsaba
Szarvas Péter polgármester
61663
50%
Gyomaendrőd
Toldi Balázs polgármester
14 081
15%
Körösladány
Kardos Károly polgármester
4 726
5%
Szarvas
Babák Mihály polgármester
16 711
17,5 %
Csabacsűd
Molnár József polgármester
1 858
2%
Kondoros
Ribárszki Péter polgármester
5 251
5,5 %
Csárdaszállás
Petneházi Bálintné polgármester
444
0,5 %
Kétsoprony
Völgyi Sándor polgármester
1 428
1,5 %
Szabadkígyós
Balogh József polgármester
2 736
3%
Összesen
108 898
100%
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a.
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
b.
c.
a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
d.
Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e.
a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe
vételével,
f.
Tag kizárásának elhatározása.
g.
jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
h.
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
i.
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, háromnegyedévi és
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
j.
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
k.
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
l.
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a
végrehajtás során felmerülő problémák körében,
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
n.
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o.
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve
az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
Település

Képviselő

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike
jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését
össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Békés Megyei
Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a
Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése
mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen van és a jelenlévő tagok a
szavazatok legalább felével rendelkeznek.
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A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)
A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb
ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés alapján a testület
bármely tagja, vagy az Önkormányzat alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen
személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem
rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a
Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton)
tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő
képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A
jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei
Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással határozott időre 2 alelnököt
választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről,
feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett –
jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
önkormányzati tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
lemondással,
elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat
ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy ezen
megbízatás a társulási tanács által történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és gazdálkodásának
ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
86

A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást
kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság részletes ügyrendjében foglaltak
szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze.
A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű
megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelő bizottság
saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (email, stb.) történő összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Hivatal köteles megtenni
minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás érdekeit sértő intézkedés,
mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
·
az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
·
a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése,
·
a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
·
a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír
alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel
felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt,
előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5 példány
jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel
előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a
másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Város Önkormányzatának Képviselőtestületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és
gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének
beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács
tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Társulás a projekt fenntartási időszakában a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének
teljesítése érdekében 1 fő női alkalmazottat foglalkoztat.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy
elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a
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társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz
csatlakozni naptári év első napjával lehet.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás megvalósítása
érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított kilépési jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján,
a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt
egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a KEOP
projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a fenntartási időszak
lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a tagok a
három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a tagönkormányzat legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük
szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget, valamint működési
költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak
okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a
felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően,
figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök
köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített
kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül
a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott
önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a legkésőbbi
aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint.
Ha társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság jogerős döntése
alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával
a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk
a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell
szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak
településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi
érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány
megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott
és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ
a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek
tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben
részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 60 napon
belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok
miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggő
hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht., Ávr. a Számv. tv. a hulladékról
szóló törvényt . - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete ____ határozata
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete ________________. határozata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete __________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata
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………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Hozzájárulás összegének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési
célú támogatásának 20,- Ft/ lakos arányban történő meghatározását.
A 2015. évben Gyomaendrődre jutó 281.620 Ft összegű hozzájárulást a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
elnökének megválasztása
Az előterjesztés előadója:
Völgyi Sándor alelnök
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja rendelkezik a Társulási Tanács elnökének
megválasztásáról és kötelezettségeiről. Miután az előző elnök - Dankó Béla
Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere – önkormányzati tisztsége 2014.
október 12-én megszűnt, ezért új elnököt kell választani.
Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja:
„A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi
szavazással határozott időre 2 alelnököt választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll
fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács
részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél
megvalósulásáról,

f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a
Társulási Tanács számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint
segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.
Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem
szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó
rendelkezések irányadóak azzal, hogy ezen megbízatás a társulási tanács által
történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel
helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.”

Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás elnökének
……………………………… választja meg.
Völgyi Sándor
alelnök

Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
alelnökeinek megválasztása
Az előterjesztés előadója:
A Társulás elnöke
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás VIII.1.3. pontja rendelkezik arról, hogy „határozott időre 2
alelnököt választ. Az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük
betöltéséig áll fenn.“
A Társulás jelenlegi alelnökei:
Völgyi Sándor Kétsoprony község polgármestere
Balogh József Szabadkígyós község polgármestere

Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs
Önkormányzati
Társulás
alelnökeinek ……………………………… polgármesterét és ……………………..
polgármesterét választja meg.
Zsindely Ferencné
jegyző

Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
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Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
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Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:
a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Az előterjesztés előadója:a Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodást szükséges módosítani egyrészt jogszabályi változások
miatt, másrészt társult önkormányzatok polgármesteri tisztségében való változások
miatt.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának
megtárgyalását és elfogadását.
Határozati javaslat:
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.
.
Kondoros, 2014. november 17.
Zsindely Ferencné
jegyző

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése, a továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre
létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
1./ A IV. pont helyett a következő:
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
szervezeti és működési szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a
hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok közül a
Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos
alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény
értelmében a területükön a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint hulladéklerakó
lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a
Társulás útján látják el oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi
eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című
KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek
ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án
megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
megnevezése:

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
2./ V. pontjának negyedik bekezdése helyett a következő: A Társulás
gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
3./ V.1.1.és V.1.2. pontja helyett a következő:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására
közös pénzügyi alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.

Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott
céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet
tárgyév március hó 31-ig, második részlet tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik
be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás
évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével
határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i
állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos
mértékét, a várható működési hozzájárulás megfizetésének részletes
feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről
a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a
Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési
hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi
önkormányzati költségvetési rendeletükben biztosítják.
4./ A VIII.1. táblázat helyett a következő:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Képviselő
Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Lakosságszám

2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szavazati
arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

5./ VIII.3. hetedik bekezdése helyett:
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is
ülésezik.
E megállapodás minden tagönkormányzat minősített többségű döntését követően
lép hatályba.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módisítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete __________________határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete _____határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ___________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete _______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

,

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése a továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú
projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás

Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2014._________________

Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar
Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény (Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése érdekében, a 20072013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM
rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz.
5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban
Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat
után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az alábbiak szerint
módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:

PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú
projekt első fordulójában konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették,
hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a jelen jogi
személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió
szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-20070013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati
felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV törvény - továbbiakban
hulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a

kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési
önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító
önkormányzatok együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt
kötelező közfeladatai közé tartozó települési hulladékkezelési közszolgáltatásról való
gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi előírásoknak
meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét
5 éven át tartó műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében
történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A
Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az Energia Központ
Nonprofit Kft-vel (KSZ).

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A

Társulás

neve:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Rekultivációs

A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok
képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése,
kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21)
határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX.
24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.)
határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.)
határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.)
határozata

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt
követő 5 éves fenntartási időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP
projekt közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont)
megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók
képviseletében – az Áht. és Ávr. szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál
történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
szervezeti és működési szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a
hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok közül a
Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos
alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény
értelmében a területükön a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint hulladéklerakó
lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a
Társulás útján látják el oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi
eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című
KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek
ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án
megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:

051040

megnevezése:

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem
nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből,
lakosságszám-arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és
az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott
költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási
Tanács határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év
január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési
kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására
közös pénzügyi alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott
céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet
tárgyév március hó 31-ig, második részlet tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik
be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás
évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével
határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i
állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos
mértékét, a várható működési hozzájárulás megfizetésének részletes
feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről
a Társulási Tanács dönt.

A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a
Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési
hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi
önkormányzati költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A
rendelkezési jog gyakorlásának, átruházásának szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a
Társulás tagjait pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11
helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15
helyrajzi számú található szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.02007-0013 számú projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a
projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult
vagyont a vagyon aktiválásakor, vagy üzembe helyezésekor minden további
ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról
gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére
nem kerül sor.

V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a
rekultivációs munkák településekre vetített, beruházás költségei a következők:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Kivitelezés
Kivitelezés
Beruhá- Szolgáltatáso
összesen
összesen
zás
k
(nettó)
(bruttó)
arány
(bruttó)
644 448 772 Ft 818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft
63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
113 281 185 Ft 143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
1 026 349 706
1 303 464 126 Ft 100 %
Ft
56 844 208 Ft

Összesen
(bruttó)
854 261 791 Ft
84 240 217 Ft
47 064 867 Ft
150 119 968 Ft
47 923 327 Ft
103 738 484 Ft
22 884 838 Ft
14 706 001 Ft
35 368 841 Ft
1 360 308 334 Ft

Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges
költségek forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag
önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt
határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a
Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A
tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat
megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által
aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a
Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem
teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a
késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles
a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési
kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a

Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására
vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért,
megfigyeléséért és ellenőrzéséért a mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.)
KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető
köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS
TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek
megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös
tekintettel a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő
kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség
környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben
foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a
megvalósításban. Tagok továbbá megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt
alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez történő
csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási
rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket,
elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak
a jelen megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség.
Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős
hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános
jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a
magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU
előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési
törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági
árszabályozás rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából,
kiváló önkormányzat(ok) szükséges költség részének finanszírozását azzal, hogy
a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért
való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben
kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul
veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a

támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel
tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen
szerződés elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a
saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi
jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat,
mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges
adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási
szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak
településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a
projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti
titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a
szükséges döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását
munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
 Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az
érintett települések között;
 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
 A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a
számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások
előkészítése, adott esetben megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti
rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke
4. Felügyelő Bizottság

Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt
végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése,
illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által
megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a
Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles
eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő
Bizottságnak
beszámolni
köteles.
Azon
jognyilatkozatokat,
amelyeknek
következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő
kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti
meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a
vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok
polgármestereinek összességéből áll.
A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt
település lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a
szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 50 %át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között
lakosságszám arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban
részletezett lakosság-szám arányban állapítják meg.
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Képviselő
Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester
Ribárszki Péter polgármester
Petneházi Bálintné polgármester
Völgyi Sándor polgármester
Balogh József polgármester

Lakosságszám

2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
5 251
444
1 428
2 736
108 898

Szavazati
arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a
Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint
meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,
visszahívása,
b. c. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,

d. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint

szakértői vélemények figyelembe vételével,

f. Tag kizárásának elhatározása.
g. jelen
társulási
megállapodás
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

módosítása,
mely
határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntésével lép hatályba,
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A
költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló
beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai
célok meghatározása,
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos
állapotának elemzése és értékelése,
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő
problémák körében,
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe
tartozó döntések meghozatala.

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta
képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze
kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Békés
Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a
napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az
ülés napját megelőzően legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb
idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen
van és a jelenlévő tagok a szavazatok legalább felével rendelkeznek.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)
A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának felét.

A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag
testületi döntés alapján a testület bármely tagja, vagy az Önkormányzat
alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A
Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30
napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló
önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a
hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló
jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a
Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést
követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei
Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással
határozott időre 2 alelnököt választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt,
b. c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás
működéséről,
feladatainak
ellátásáról,
a
társulási
cél
megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a
Társulási Tanács számára előírt,

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő
munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó
jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az
elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak azzal, hogy ezen megbízatás a társulási tanács által történő
visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel
helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás
működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló
Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a
személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban
bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság
részletes ügyrendjében foglaltak szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja
helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is
ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően
írásban hívja össze.

A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az
ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló
kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan
esetekben a felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el
lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő
összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen
van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A
megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a
Hivatal köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás
érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve
jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
 a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat
eredményéről beszámoló készítése,
 a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke,
valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási
Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a
géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök
teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly
módon történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint,
míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá,
majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás
pecsétjével kell ellátni.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak
ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer
a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről,
a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek
beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társulás a projekt fenntartási időszakában
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése érdekében 1 fő női
alkalmazottat foglalkoztat.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke
jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással
összefüggő felelősségi szabályokat.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához
vagy a társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz csatlakozni naptári év első
napjával lehet.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
kilépési jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a
törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel
történt egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három
évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását
követő három éven belül megkezdődik, a fenntartási időszak lezárásáig a társulási
jogviszonyt nem mondják fel.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül
nem kezdődik meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is
élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a
tagönkormányzat legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes
összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden
esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett
költséget, valamint működési költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással
összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget
és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult
vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha
annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának
ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét
megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő
határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek
megfizetésének elmulasztása.

minősül

a

működési

hozzájárulás

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz
ebben az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a
társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy
időben történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi
rendelkezésekben foglaltak szerint. Ha társulás tagjai minősített többséggel azt
elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan
egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve
a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen
tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság
figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint
információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és
folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában,
amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl.
települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele,
helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló
munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus
média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos
valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági,
valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal
működése biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett
beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett
beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem
kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek
változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel
nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.

A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és
munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és
útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht., Ávr. a Számv. tv. a hulladékról szóló törvényt
. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a fenntartó önkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete __________________ határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete ____ határozata
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete ________________. határozata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete __________ határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________ határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ____________ határozata

A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták.
………………………………………………
Ribárszki Péter
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Város Önkormányzata

………………………………………………
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Zatykó Katalin
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
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E l ő t e r j e s z t é s
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya: A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése
Az előterjesztés előadója: Völgyi Sándor Társulási Tanács alelnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés elfogadta a 2014. évi XXXIX. törvényt Egyes törvényeknek a
költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról. Ennek alapján az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ is hatályát vesztette, mely szerint a háromnegyed
éves gazdálkodásról a koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatást adni.
Mindezektől függetlenül a Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról
tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

B E V É T E L E K
A bevételi források teljesülése 5.066 ezer Ft, 76 %-os.
A támogatás értékű bevételek között a társult önkormányzatok befizetései, melynek teljesítése
1.746 ezer Ft. Az előző évi pénzmaradvány 3.320 e Ft.

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
RovatKorm.funkc. Rovatszám
szám

Megnevezés

2014. évi
ei.

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

%

051040
I.
IV.

B1
B4

B16
B408

Támogatásértékű működési
bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Intézményi működési bevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

3 290

1 746

53%

3 290
20

1 746
-

53%
0%

-

0%

20

VI.

B6

VII.

B7

VIII.

B8

Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú péneszköz
B73 átvétel
VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZK. ÖSSZESEN
Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány
B8131 igénybevét.
PÉNZFORG.NÉLKÜLI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖRÖS-VÖLGYI HRT.
ÖSSZESEN:
B63

K

3 320

3 320

100%

3 320

3 320

100%

5 066

76%

6 630

I A D Á S O K

A kiadások teljesülése 1.298 ezer Ft, 26 %-os.
Személyi kiadások és járulékok teljesítése 1.049 e Ft, amely 45%. A dologi kiadások teljesítése
530 ezer Ft, mely 32 %-os teljesítést mutat.
Így a működési kiadások 1.734 ezer Ft teljesítést mutatnak, amely 26%.

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Korm.f. Rovatszám

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

2014.
évi

Megnevezés

%

Nem veszélyes hulladék kezelése

051040

I.
K1
K2
K3
K5
II.
K6
K7
K8

Működési kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terh.bef.köt.
Dologi kiadások
Működési célú tartalék
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások
Fejlesztési kiadások
Felújítás
Felhalm.célú pe.átadás
Felhalmozási kiadások összesen
Mindösszesen:

2 107
569
1 646
2 308
6 630

901 43%
303 53%
530 32%
0

1 734 26%

0

0

0

0

0

0

0

6 630

0%

0

0

1 734 26%

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:
A Körös–völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. évi I-III.
negyedéves beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
RovatKorm.funkc. Rovatszám
szám

2014. évi
ei.

Megnevezés

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

%

051040
I.

B1

IV.

B4

VI.

B6

VII.

B7

VIII.

B8

Támogatásértékű működési
bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTEL ÖSSZESEN
B408 Intézményi működési bevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
B63 Működési célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú péneszköz
B73 átvétel
VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZK. ÖSSZESEN
Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány
B8131 igénybevét.
PÉNZFORG.NÉLKÜLI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖRÖS-VÖLGYI HRT.
ÖSSZESEN:
B16

3 290

1 746

53%

3 290
20

1 746
-

53%
0%

-

0%

20

-

3 320

3 320

100%

3 320

3 320

100%

5 066

76%

6 630

KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNK.
TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Korm.f. Rovatszám

2014.
évi

2014. évi
I-III.
negyedévi
teljesítés

%

Nem veszélyes hulladék kezelése

051040

I.
K1
K2
K3
K5
II.

Megnevezés

Működési kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terh.bef.köt.
Dologi kiadások
Működési célú tartalék
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások

2 107
569
1 646
2 308
6 630

901

43%

303

53%

530

32%

0

0%

1 734

26%

K6
K7
K8

Fejlesztési kiadások
Felújítás
Felhalm.célú pe.átadás
Felhalmozási kiadások összesen
Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 630

1 734

26%

A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 fő

Kondoros, 2014. november 17.

Völgyi Sándor sk.
alelnök

Körös-vö lgy i H ulladékg azdálkodási R ekult iv ációs
Önko rmá ny zat i Társ ulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2014. november 25-én tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2015. évi működési hozzájárulás mértékének megállapítása
Az előterjesztés előadója:
a Társulás elnöke
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási megállapodás V.1. pontja értelmében az éves működési célú támogatási
igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási
Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig határozattal
dönt.
A Társulás 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóból látható,
hogy a Társulás olyan mértékű megtakarítással rendelkezik, mely alapján a
működési hozzájárulás mértékét 2015-re elegendő 20 Ft/lakos összegben
meghatározni.
A fajlagos működési hozzájárulás előző évi mértékei:
- 2012-ben 50 Ft/lakos
- 2013-ban 40 Ft/lakos
- 2014-ben 30 Ft/lakos
Önkormányzat
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen:

2012.01.01.
Lak.szám
62.383
14.331
4.801
17.063
1.917
5.360
486
1.459
2.786
110.586

2013.évi.ktgv.
40 Ft/fő
2.495.320
573.240
192.040
682.520
76.680
214.400
19.440
58.360
111.440
4.423.440

2013.01.01.
Lak.szám
62.013
14.207
4.746
16.865
1.896
5.296
457
1.431
2.746
109.657

2014.évi.ktgv.
30 Ft/fő
1.860.390
426.210
142.380
505.950
56.880
158.880
13.710
42.930
82.380
3.289.710

2014.01.01.
Lak.szám
61.663
14.081
4.726
16.711
1.858
5.251
444
1.428
2.736
108.898

2015.évi.ktgv.
20 Ft/fő
1.233.260
281.620
94.520
334.220
37.160
105.020
8.880
28.560
54.720
2.177.960

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.
Határozati javaslat:
……………./ 2014. (XI.25.) sz. határozat
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a tagok 2015. évi működési
célú támogatását 20,- Ft/ lakos arányban határozzák meg.
A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy írásban értesítse a tagokat a következő
évi befizetési kötelezettségeikről, illetve azok esedékességéről.
Határidő: 2015. január 10.
Felelős: elnök

Zsindely Ferencné
jegyző

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

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember havi ülésen tárgyalta a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítását, amelyen Dr. Frankó Károlyt a kuratórium
elnökévé, Hevesi-Nagy Anikót a kuratórium tagjává választotta meg.
A Képviselő-testületi határozatok, valamint az elfogadó nyilatkozatok megküldésre kerültek a Gyulai
Törvényszékhez.
A Gyulai Törvényszék 2014. november 20-án hivatalunkhoz érkezett Pk.60.245/1998/30. szám alatti végzésével 30
napon belül elutasítás terhe mellett hiánypótlást kér az önkormányzattól az alábbiakban:
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök és Hevesi Nagy Anikó kuratóriumi tag részéről nyilatkozat, melyben arról
nyilatkoznak, hogy nem áll fenn velük szemben a Ptk. 3.22 (1), (4) és (5) bekezdéseiben, valamint a Ptk 3:397 § (3)
és (4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.
A tisztségüket elfogadó nyilatkozatban feltüntetett 2016. április 30. dátum nem áll összhangban az alapító
okirat 4.2 pontjával, amely szerint a megbízatás első alkalommal 3 évre szól.
Az elfogadó nyilatkozat értelmében 2014. október 1. napjától 2016. április 30. napjáig vállalják a tisztséget, melyet az
alapító okiratban foglalt rendelkezés értelmében 2014. szeptember 25. napjától 2017. szeptember 24. napjára
szükséges módosítani.
A bíróság a 2014. október 15. napján kelt alapító okirat módosítását kéri, annak érdekében, hogy az alapító okirat a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek maradéktalanul megfeleljen.
az alapító okirat 4.7 pontjában a közeli hozzátartozó jogszabályi hivatkozás módosítása szükséges a Ptk. 8:1
§ (1) bekezdésének 1. pontjára.
az alapító okirat 4 fejezetének kiegészítése szükséges a kuratóriumi tagok esetében a Ptk. 3:22. § (1), (4) és
(5), továbbá a 3:397. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint a felügyelő szervre vonatkozó 8. fejezet kiegészítése a
Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi rendelkezésekkel.
A bírósági végzést meghaladó tartalommal az alapító okirat nem módosítható.
Fentiek értelmében szükséges a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okirat módosítása.

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

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

Döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint alapító az 1991. március 28. napján alapított -32/1991(III.11) KT számú
határozat-, és az 1998. április 30-án -102/1998. (IV.30.) Kt számú határozat- közalapítvánnyá minősített
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratát a következők szerint módosítja:
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1) Az alapító okirat 4./ A Közalapítvány kezelője és képviselete 4.7 pontja helyébe a következő lép
4.7 Nem vehet részt a kuratórium döntésében az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1
pontja), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekel.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.
2) Az alapító okirat 4./ A Közalapítvány kezelője és képviselete a következő 4.9-es ponttal egészül ki
4.9 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
3) Az alapító okirat 8./ Felügyelő bizottság a következő 8.9-es ponttal egészül ki
8.9 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
4) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak. Az alapítói határozatot továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának – mint alapítónak a Képviselő-testület ___________________________sz. határozatával jóváhagyta. Egyidejűleg megbízást adott az alapító arra, hogy képviseletében Toldi Balázs
polgármester az alapító okirat módosításával kapcsolatban keletkező okiratokat saját kezűleg és jóváhagyólag írja
alá.

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

Kner Nyomdaipari Múzeum 2015. évi támogatása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. vezérigazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2015. évben is - a
korábbi évekhez hasonlóan – támogassa a Kner Nyomdaipari Múzeum működését.
A Múzeum működtetésével kapcsolatos feladatok, a gyűjtemény gondozása, a múzeum épületének és
környezetének karbantartása, a működés feltételeinek biztosítása (fűtés, takarítás, hivatalos ügyintézés stb), a
látogatók professzionális kiszolgálása, tárlatvezetése szakmabeli személyzet biztosításával.
A Kner Nyomdaipari Múzeum támogatására a 2015. évi költségvetési koncepcióban 900 e Ft került beépítésre.
A 900 e Ft-os támogatás megítélésével a nyomda vállalja, hogy 2015. május 1 és szeptember 30. között heti 4
alkalommal, csütörtöktől-vasárnapig, napi 6 órás nyitva tartással biztosítja a múzeum látogathatóságát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Kner Nyomdaipari Múzeum 2015. évi támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. évben 900 e Ft-al támogatja a Kner
Nyomdaipari Múzeum működését a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben foglaltaknak megfelelően.
A támogatni kívánt időszak 2015. május 1. és 2015. szeptember 30 között heti 4 alkalom csütörtöktől-vasárnapig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete utasítja Toldi Balázs polgármestert, hogy a 2015-ös
évre szóló támogatói szerződést kösse meg.

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

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megküldte Szervezeti és Működési Szabályzatát, azzal, hogy mint
működtető önkormányzat véleményezzük a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény
Gyomaendrődi Telephelyére vonatkozó szabályzatukat.
Tájékoztatásuk alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézmény Gyomaendrődi Telephelyének működtetésére vonatkozóan többletköltséget nem
eredményez.
Az SZMSZ az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntési javaslat szerint elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(4) bekezdés h) pontja alapján jóváhagyja a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Bevezetés
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (1) bekezdése alapján a
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban:
SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi magatartások,
jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott köznevelési
intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti
azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.
II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra,
akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az
intézmény által külső helyszínen végzett feladatellátás, szervezett rendezvényeken, a rendezvények
ideje alatt.
Az Intézmény SZMSZ-ét a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a
működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és
tagintézményei ügyviteli telephelyein.
III. Általános rendelkezések
1. Az Intézmény jogállása: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként
működő, önálló jogi személyiségű szervezeti egysége.
2. Az Intézmény alapadatai:
2.1. Megnevezés: Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
2.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
2.3. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei
2.3.1. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye
2.3.1.1. Ügyviteli telephely: 5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
2.3.1.2. Tagintézményi telephely: 5650 Mezőberény, Luther tér 1-2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
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2.3.2. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
2.3.2.1. Ügyviteli telephely: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
2.3.2.2. Tagintézményi telephely: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 17.
2.3.2.3. Tagintézményi telephely: 5920 Csorvás, István király u. 34.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.3. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
2.3.3.1. Ügyviteli telephely: 5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
2.3.3.2. Tagintézményi telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye
2.3.4.1. Ügyviteli telephely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
2.3.4.2. Tagintézményi telephely: 5742 Elek, Szent István u. 10.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
2.3.5.1. Ügyviteli telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
2.3.5.2. Tagintézményi telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey u. 63.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.6. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
2.3.6.1. Ügyviteli telephely: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.7. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
2.3.7.1. Ügyviteli telephely: 5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.8. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
2.3.8.1. Ügyviteli telephely: 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.9. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye
2.3.9.1. Ügyviteli telephely: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
2.3.9.2. Tagintézményi telephely: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2. 3
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2.3.9.3. Tagintézményi telephely: 5516 Körösladány, Árpád u. 4.
2.3.9.4. Tagintézményi telephely: 5530 Vésztő, Rákóczi Ferenc utca 2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklete tartalmazza.
2.4. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a főigazgató
2.4.1. Az intézmény működési körzete: Békés megye
2.4.2. Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1.
2.4.3. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)
2.4.4. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
2.4.5. Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
2.4.6. Fenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)
2.4.7. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai
Tankerülete (5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.)
2.4.8. OM azonosító: 202775
3. Az intézmény(ek) bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 1.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 2.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 1. 4
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5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével.)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 2.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 1.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 1.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 1.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 2.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 1.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 2. 5
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5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 1.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 2.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 3. 6
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5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 4.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 1.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 2.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 3.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 4.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:
- főigazgató teljes körűen
- főigazgató-helyettesek (a főigazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján, illetve a székhely
szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely tevékenységi körében keletkezett
dokumentumok vonatkozásában teljes körűen)
- igazgatók a tagintézményi bélyegző használatára jogosultak, szakmai tevékenységekkel összefüggő
iratokon
- igazgató-helyettesek (az igazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján)
- továbbá a főigazgató vagy az igazgató által írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottak
Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató, távollétében a
helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.
4. Az Intézmény alapfeladatai:
a) szakfeladat szám szerint:
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
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b) részletezve a pedagógiai szakszolgálati feladatok
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
5. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye
- A mindenkor hatályos költségvetési törvény
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelettel egységes szerkezetben
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
- 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
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- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról
- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
IV. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése
1. Szervezeti felépítés
Az Intézmény a III. fejezet 2.2. és 2.3. pontjában meghatározott székhelyből és tankerületi
tagintézményekből áll.
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2. Szervezeti ábra

3. Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei:
a) Alapvetés: A pedagógiai szakszolgálati intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll.
A főigazgató munkáját a pedagógiai szakszolgálati intézmény egy vagy több feladatának szakmai
irányítását ellátó főigazgató-helyettes, az igazgató munkáját a tagintézmény egy vagy több feladatának
szakmai irányítását ellátó igazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül
irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d)
pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. Az
igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács
közreműködésével látja el. Az Intézményben szakmai munkaközösségek működnek.
b) Főigazgató:
a. általános jelleggel képviseli az Intézményt,
b. gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket,
c. kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett működtető
önkormányzatokkal,
d. gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek folyamatos és
törvényes működtetéséért,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. az Intézmény egésze vonatkozásában felel
1. a szakmai munkáért,
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2. a szakalkalmazotti testület vezetéséért,
3. a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
4. a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
5. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért,
6. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
c) I. Főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:
a. általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót,
b. közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül
felel a székhely vonatkozásában
c. a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját,
d. az érintett szakszolgálati tevékenység(ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri:
1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat,
2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
d) II. Főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:
a. Szakmai feladatok:
1. ellátja a szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját kivéve
a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás feladatait
2. az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri:
2.1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat,
2.2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
5. ellenőrzési feladatokat lát el,
6. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat:
ellenőrzi a forgalmi napló, munkanapló és nyilvántartási lapok pontos vezetését tagintézményenként,
megyei szintű beiskolázási és továbbképzési tervet készít, ellenőrzi a tűz- és munkavédelmi szabályok
betartását, részt vesz az intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakításában és működtetésében,
kialakítja a szabadságolások rendjét, dokumentálását, a fenntartó felé elküldi a terveket, a túlmunkával
kapcsolatos dokumentációt kezeli, a statisztikai adatok szolgáltatását koordinálja, nyilvántartja a
továbbképzésben résztvevőket, a továbbképzésre felhasznált pénzösszegeket összesíti.
b. Koordinációs feladatok:
1. folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a
tagintézmények leterheltségét,
2. javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására,
3. kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a
tagintézmények jelzéseit,
4. figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat,
5. gondozza az Intézmény szabályzatait,
6. gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit,
7. eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének,
8. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
e) Tagintézmény-vezető (igazgató) feladat- és hatáskörei:
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a. közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható
gondos kezeléséért.
1.a szakmai munkáért,
2.a szakalkalmazotti testület vezetéséért,
3.a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
4.a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
5.a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért,
6.a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
b. kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel,
c. adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé,
d. ellenőrzési feladatokat lát el,
e. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
A tagintézmény-vezető (igazgató) önállóan dönthet az illetékességi körébe tartozó feladatkörökben.
f)Tagintézményvezető-helyettes (igazgatóhelyettes) feladat- és hatásköre:
a. általános jelleggel helyettesíti az igazgatót,
b. ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
g) Igazgatótanács:
a. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az
igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt
vehetnek.
c. Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a
testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés előtt nyolc
munkanappal meg kell küldeni.
d. Az igazgatótanács üléseit legalább hathavonta tartja. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről
jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
h) Tagintézmény-vezetői tanács:
a. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a
tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács
közreműködésével látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
c. A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó
meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés
előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.
d. A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja. Az ülést az igazgató
vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
i) Szakmai munkaközösség: Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai
munkaközösséget, az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Egy
Intézményben legfeljebb tíz – a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint szerveződő – szakmai
munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz az Intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye
figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője
a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.
A szakmai munkaközösség – az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről.
Az Intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket állapíthat meg. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a
munkaközösség véleményének kikérésével az Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A
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szakmai munkaközösség vezetője az igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein
tanácskozási joggal részt vehet.
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
a. logopédiai ellátás,
b. szakértői bizottsági tevékenység,
c. nevelési tanácsadás,
d. gyógytestnevelés,
e. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés,
konduktív pedagógiai ellátás,
f. óvodapszichológiai, iskolapszichológiai ellátás, pályaválasztási és továbbtanulási
tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
j) Szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében
foglalkoztatottakból állók közössége.
a. A szakalkalmazotti értekezlet dönt
1. az SZMSZ elfogadásáról,
2. az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
3. az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
4. a továbbképzési program elfogadásáról,
5. az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
6. az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
7. jogszabályban meghatározott más ügyekben.
b. A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az szakalkalmazotti értekezlet
véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
k) Alkalmazotti közösség: a szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben
közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége.
Az alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
a. az Intézmény megszüntetése,
b. átszervezése,
c. feladatának megváltoztatása,
d. nevének megállapítása,
e. vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása
l) Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott választás keretében választott testület. A
munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg.
4. Helyettesítési rend:
A főigazgató helyettesítésének rendje:
- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az I. főigazgató-helyettes, az I. főigazgató-helyettest a II. főigazgató-helyettes helyettesíti.
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési megbízást írásba
kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. Az eseti helyettesítés
a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató jóváhagyásával történik.
5. A belsőellenőrzés rendje:
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Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített ellenőrzési
tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a
tagintézmény vonatkozásában az igazgató a felelős. Az ellenőrzési tervet az ellenőrzés megkezdése
előtt nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról
az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató dönt. Az
ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik.
Belső ellenőrzésére jogosultak az intézményben:
- főigazgató,
- főigazgató-helyettesek,
- igazgatók,
- igazgató-helyettesek,
- munkaközösség-vezetők.
Az ellenőrzés módszerei:
- hospitálás,
- írásos dokumentumok vizsgálata,
- beszámoltatás szóban vagy írásban

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai
munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat szakalkalmazotti
értekezleteken összegezni és értékelni kell.
A főigazgató és az igazgató munkáját a szakalkalmazotti testület a vezetői megbízásának második és
negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése során a
kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
6.Az intézmény működési rendje:
6.1.Az Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Központ vezetőjének döntése alapján július
1–augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
6.2. Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít.
A munkatervnek biztosítania kell, hogy
a) a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig
aa) elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására irányuló
vizsgálatokat,
ab) elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények,
b) május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek
tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult.
Az Intézményben dolgozó alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatok ellátását, a
feladatvégzési helyükön gyakorolják.
6.3. A szakalkalmazottak munkaidejének közvetlen foglalkozásokra megállapított időkeretét
véglegesített formában legkésőbb október 15-ig el kell készíteni. Az intézmények a személyi
adottságoknak, a helyi igényeknek és a szolgáltatás jellegének megfelelő időbeosztással dolgoznak.
6.4. A nyitva tartás rendje
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe veszik, hogy délelőtti és délutáni időpontokat adjanak a
szülőknek a szolgáltatások igénybe vételéhez.
Az Intézmény tanév közben:
hétfőtől csütörtökig 7 – 19 óra között, legalább napi 8 órát tart nyitva, pénteken 7 – 17 óra között,
legalább napi 6 órát tart nyitva.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8 – 16 óra között, a hét egy munkanapján 8 - 18 óra között,
pénteken legalább 8-14 óra között történik, melyet a tagintézmények a 4. számú mellékletben maguk
határoznak meg.
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Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: legalább napi 8 óra, 7.30-16.30; péntek: legalább 6 óra, 7.30-16.30 óra között.
Ügyfélfogadás szakmai ügyeleti napokon:
szerda: legalább 8-12 óra között.
Az ettől eltérő nyitvatartási idő a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató jóváhagyásával
rendelhető el.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lennie.
6.5. Az intézmény létesítményeinek használati rendje
Az intézmény helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell
használni.
A helyiségek beosztási rendjét az éves munkaterv, valamint az azt használó pedagógus órarendje
határozza meg.
6.5.1. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele a nyitva tartási idő alatt elérhető, azonban az ellátást
igénylő nem zavarhatja a munka nyugodt feltételeit és körülményeit.
A szakszolgálati ellátást biztosító helyiségekben illetéktelen személy nem tartózkodhat.
6.5.2. Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban állók részére.
Az alkalmazottak nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak az intézményben.
A szakalkalmazottak heti munkaideje 40 óra, amely tartalmazza a neveléssel, oktatással lekötött
munkaidőt és a le nem kötött munkaidőt.
Rendkívüli munkavégzést az intézmény főigazgatója rendelhet el.
A szakalkalmazottak munkarendjétől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak a nem pedagógus
munkakörben alkalmazottak.
6.6. Munkaidő nyilvántartás dokumentumai az intézményben:
- munkaidő nyilvántartás (pedagógusok esetén)
- jelenléti ív (nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak)
- forgalmi napló
- vizsgálati táblázat (szakértői bizottsági tevékenységben)
- a szakszolgálati tevékenységekben előírt dokumentációk
6.7. A szabadságolás és távollét rendje
6.7.1. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a tagintézmény vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni, melyet a főigazgató engedélyez.
A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a főigazgató jogosult.
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Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírások
szerint kell megállapítani. Az alkalmazottakat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartás vezetéséért az igazgató felel. Szabadság kérése szabadságkérő lapon történik.
Ennek engedélyezése a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató hatásköre.
6.7.2. A betegszabadságon lévő kolléga, köteles az első távolléti munkanapon tájékoztatni a közvetlen
felettesét állapotáról, várható munkakezdéséről.
V. Egyéb rendelkezések
1. A kapcsolattartás formái
Belső kapcsolatok: Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak,
szervezeti egységeinek kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az igazgatók és az
igazgató-helyettesek segítségével, valamint a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás formái:
- az igazgatótanács ülései,
- tagintézmény-vezetői tanács ülései,
- értekezletek,
- megbeszélések,
- körlevelek.
A kapcsolattartás további szabályozása a 4. számú mellékletekben történik.
Külső kapcsolatok: Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A
kapcsolattartást meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap illetve speciális feladatai, és
működési körzete, az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves munkatervben
meghatározott feladatok. A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok
végzésében minden alkalmazott részt vesz. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél
formájában, valamint elektronikus úton. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet tanácsadás, konzultáció,
vagy tájékozódó jellegű. Az intézmény igazgatója részt vehet a tagintézmények intézmények igazgatói
munkaközösségének munkájában.
A szakszolgálat munkakapcsolatot tart:
- más pedagógiai szakszolgálati intézményekkel,
- bölcsődékkel és speciális bölcsődékkel,
- óvodákkal, iskolákkal, szakiskolákkal és középiskolákkal,
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- gyógypedagógiai intézményekkel (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, speciális
tagozatok, stb.),
- gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel,
- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekideggyógyászok,
pszichiáterek, stb.),
- az irányító hatósággal,
- a fenntartóval,
- önkormányzatokkal,
- illetékes hatóságokkal,
- a civil szféra képviselőivel
- szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel.
2. Nyilvánosság:
Az Intézmény dokumentumai közül a szakmai alapdokumentum, a szervezeti és működési szabályzat
és mellékletei, valamint az Intézmény további szabályzatai nyilvánosak. A jelzett dokumentumok
megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél. E dokumentumokat az intézmény
honlapján is nyilvánosságra kell hozni.
A szakszolgálatot érintő ügyekben a médiában történő nyilatkozattétel a főigazgató engedélyével
lehetséges.
3. Az alkalmazottak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén:
Az Intézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul
meg kell tennie a következő intézkedéseket:
a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,
ha szükséges, orvost kell hívnia,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az Intézmény
főigazgatójának, vagy az intézkedésre jogosult felelős vezetőjének.
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi Intézményi dolgozó is köteles
részt venni.
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az Intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézmény főigazgatójának, intézkedésre
jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell:
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a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat
eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése
érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján:
A tanuló és gyermekbaleset minden olyan baleset, amely a gyermeket, tanulót az alatt az idő alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a szakszolgálati intézmény szakemberének felügyelete alatt áll,
függetlenül attól, hogy az ellátás mely helyszínen valósul meg.
Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálatnál tartott foglalkozás alatt következik be, a jelentési
kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
4. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a szakértői vizsgálat szokásos menetét akadályozza, illetve a szakvizsgálaton részt
vevő gyermek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
a tűz
a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne tartózkodó
személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt
azonnal közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős
vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
az intézmény fenntartóját
tűz esetén a tűzoltóságot
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
személyi sérülés esetén a mentőket
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre jogosult felelős vezetője
szükségesnek tartja.
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A rendkívüli esemény észlelése után a főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek kiürítéséhez.
A főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett helyiségek
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről
az elsősegélynyújtás megszervezéséről
a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.)
fogadásáról.
A rendkívüli esemény miatt elmaradt szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni.
5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje
Az Intézmény helyiségeibe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az Intézmény
főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak
tájékoztatnia kell az alábbiakról:
a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről
a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról,
a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről
a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
a helyiségek kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait
az intézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek
be kell tartani!
6. Külön rendelkezések a mellékletek szerint
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1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény (a továbbiakban: köznevelési intézmény) köteles a
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni,
valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát,
pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
A köznevelési intézmény az óraadó tanárok:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén, Magyarország területén való tartózkodás
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f) oktatási azonosító számát
tartja nyilván.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén, Magyarország
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
d) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
e) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
f) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
g) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok.
A személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik.
A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási
intézmények egymás között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának továbbítható. 23
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A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval,
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a pedagógiai
szakszolgálat alkalmazottainak egymás közti, a gyermek, tanuló fejlődésével összefüggő
megbeszélésre.
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve,
ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény
vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe
kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A Járási Hivatal, a Tankerületi Igazgatóság és a Megyei Tankerületi Igazgatóság részére az
adatszolgáltatás a rendeletben meghatározottak szerint történik.
Az adatok megőrzési ideje megegyezik az iratkezelési szabályzatban meghatározott időtartammal.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és
tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.
Alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma
számát, a végzettséget, szakképzettséget, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását, 24
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k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
Óraadó esetében munkakörként az ellátott szakszolgálati feladat megnevezését kell megadni.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére,
továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a
pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adatés lakcímnyilvántartó szerv részére. 25
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2. sz. melléklet
Iratkezelési szabályzat
Az Intézménybe érkezett és az Intézményben keletkezett iratokat iktatni, a személyesen benyújtott
iratok átvételét igazolni kell.
A székhelyintézmény, tagintézmény és telephelyek közötti iratmozgatás az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően történhet. Az intézményből iratanyagot, személyi anyagot csak a székhelyintézmény és a
tagintézmények/telephelyek között lehet mozgatni. A telephelyekre történő szállításért a tagintézmény
vezetői a felelősek.
Iratanyagot, naplót, munkanaplót, forgalmi naplót, vizsgálati jegyzőkönyveket és minden egyéb
személyi adatokat tartalmazó dokumentumokat az intézményből nem lehet kivinni.
A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló
iratokat, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek
felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban
foglaltak telefonon, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is
elintézhetők. Telefonon vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá
kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását.
Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
a) az Intézmény
i. nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését,
ii. székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely címét,
b) az iktatószámot,
c) annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény mely feladatához, tevékenységéhez
kapcsolódóan került sor,
d) az ügyintéző megnevezését,
e) az ügyintézés idejét,
f) az irat aláírójának nevét, beosztását és
g) az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény
körbélyegzőjének lenyomatát.
Az Intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a
fentieken kívül tartalmaznia kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást.
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha az Intézmény szakalkalmazotti
értekezlete, szakmai munkaközössége az Intézmény működésére vonatkozó kérdésben határoz (dönt,
véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény
indokolja és elkészítését az Intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó
lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket,
továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá
az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá.
Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja
megállapítható legyen.
A főigazgató kiadmányozza
a) a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével, az Intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói
intézkedések iratait;
b) a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés
céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló intézkedést;
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c) az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat;
d) az Intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb
leveleket;
e) az Intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási
jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve, szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató
számára tartotta fenn;
f) a közbenső intézkedéseket;
g) a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi,
illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a lenti táblázat tartalmazza. Az
irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani.
Az iratok selejtezését a Főigazgató rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést, annak tervezett
időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.
Irattári tételszám
Ügykör megnevezése
Őrzési idő (év)
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés, -átszervezés, - nem selejtezhető
fejlesztés
2.
Iktatókönyvek, iratselejtezési
nem selejtezhető
jegyzőkönyvek
3.
Személyzeti, bér- és munkaügy
50
4.
Munkavédelem, tűzvédelem,
10
balesetvédelem,
5.
Fenntartói irányítás
10
6.
Szakmai ellenőrzés
10
7.
Megállapodások, bírósági,
10
államigazgatási ügyek
8.
Belső szabályzatok
10
9.
Polgári védelem
10
10.
Munkatervek, jelentések,
5
statisztikák
11.
Panaszügyek
5
12.
Szakértői vélemény, logopédiai
25
vizsgálati vélemény
13.
Szakértői vélemény
10
elkészíttetésével összefüggő ügyek
14.
Jogszabályban meghatározott
10
juttatások és kedvezmények
igénybevételéhez szükséges
igazolásokkal kapcsolatos ügyek
15.
Forgalmi napló, munkanapló
5
16.
Egyéni fejlesztési tervek, a
5
gyermek, a tanuló fejlődését
rögzítő
értékelések
17.
Nyilvántartási lapok,
5
jegyzőkönyvek
18.
Szaktanácsadói, egyéb szakértői
5
vélemények, javaslatok és
ajánlások
Gazdasági ügyek
19.
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, határidő nélküli
fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi
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20.
21.
22.

engedélyek
Társadalombiztosításhoz
kapcsolódó ügyek
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezés
Éves költségvetéshez,
költségvetési beszámolókhoz
kapcsolódó ügyek, könyvelési
bizonylatok
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50
10
5

3. sz. melléklet
Panaszkezelési szabályzat
Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az érintett
szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig
kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a kivizsgálás
eredményével nem ért egyet, úgy a tagintézmény vezetőjéhez (igazgató, főigazgató-helyettes elleni
panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat. Ezen túlmenően közvetlenül fordulhat a főigazgatóhoz
abban az esetben is, ha a panasszal érintett szakember személye nem állapítható meg. A tagintézmény
vezetője (igazgató, főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgató) a panaszt három
munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az igazgató a kivizsgálás időtartamát egy
hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni kell.
3. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül a főigazgató
ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben a főigazgató
köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges
adatokat.
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4. sz. melléklet
Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó rendelkezések
1. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
A székhelyintézmény működési körzete: Békés megye
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a székhelyintézményben: - szakértői bizottsági
tevékenység, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Szakmai irányítás, koordinálás: A székhelyintézmény élén főigazgató áll, szakmai munkáját a
főigazgató helyettes és a választott képviselőkből álló székhelyintézményi tanács segíti e dokumentum
fenti szabályozása szerint.
Székhelyintézmény igazgatója, a főigazgató helyettes
I. feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a székhelyintézmény szakértői bizottsági feladataiban és a
továbbtanulási, pályaválasztási feladataiban folyó szakmai munkát.
Felel a munkához szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a székhelyintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért.
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Az ellátási körzetében felel:
- a szakértői bizottság szakmai és operatív működésének koordinálásáért,
- a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetéséért, karbantartásáért,
- a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzéséért és fejlesztéséért,
- speciális diagnosztikai feladatok koordinálásáért,
- a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás működéséért, kiadványok szerkesztésért.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
Helyettesítési rend
- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben a főigazgató helyettes I., annak távolétében a főigazgató helyettes II. helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
- a székhelyintézmény főigazgató helyettes I. távolléte esetén az általa megbízott munkatársa
helyettesíti.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (székhelyintézményen belüli kapcsolattartás, tagintézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata
folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
- a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal
kapcsolatos ellátási igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
főigazgató.
b) a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak által fenntartott intézmények képviselőivel.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje tanév közben:
hétfő: 7.30 – 16.00 óra között, kedd, csütörtök: 7.30 – 19.00 óra között; szerda: 7.30 – 17.00 óra
között, pénteken 7.30 – 16.00 óra között tart nyitva.
Hivatalos ügyek intézése: 8.00 – 14.00 óra között, csütörtökön 8.00 – 18.00 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8.00 -14.00 óra között.
Ügyfélfogadás szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8.00 -12.00 óra között.
A székhelyintézmény nyitvatartási ideje alatt a főigazgató vagy a főigazgató helyetteseknek vagy a
helyettesítési rendnek megfelelő vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek
kell lenni. Ennek rendje a munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
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A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét
és formáját a főigazgató ismerteti a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának alkalmain. Az ellenőrzést
követően a székhelyintézmény igazgatója a szakmai tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és
időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az
ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik,
majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
A szakértői vélemények írásával, szakmai tartalmuk ellenőrzésével, a szakvéleményezés menetének
betartásával kapcsolatos feladatokkal a szakértői bizottság vezetője foglalkozik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is. Az ellenőrzés
általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.

2. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5630 Békés, Jantyik u.21-25.
Tagintézményi telephely: 5650 Mezőberény, Luther tér 1-2.
A tagintézmény működési körzete: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony,
Tarhos
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása, a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási igénye. A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény
igazgatók.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed a KLIK által fenntartott, tankerületben működő
intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be.
Közvetlen felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és
kapcsolattartási kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak
kinevezésével, felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának
kiadásáról, ütemezéséről.
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Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot
tesz, az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint. Feladatait részletesen munkaköri leírása
tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8 – 16 óra között, szerdán 8- 18 óra között, pénteken 8– 14 óra között
tart nyitva.
A tagintézmény telephelyén tanév közben:
hétfőtől csütörtökig 8 – 17 óra között, pénteken 8– 15 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje
- a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között történik.
- a tagintézmény telephelyén: 8 – 14 óra között, szerdán 8-16 óra között.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Hivatalos ügyek intézése szakmai ügyeleti napokon: szerda 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét
és formáját a tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
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Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is. Az ellenőrzés
általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
3. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Tagintézményi telephelye: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 17.
Tagintézményi telephelye: 5920 Csorvás, István király utca 34.
A tagintézmény működési körzete: Békéscsaba, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony,
Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós, Csabaszabadi.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen (Békéscsaba, Pásztor u.):
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- nevelési tanácsadás,
Tagintézményi telephelyen (Csorvás):
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézmény-vezetői tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, a helyettesítési megbízást
írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1.Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
2.Külső kapcsolatok:
a) Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
b. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
c. Kiemelt külső kapcsolataink:
A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata
folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
- a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos
ellátási igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
A tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed a KLIK által fenntartott, tankerületben
működő intézményekre vonatkozóan.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
Az egyházak által fenntartott intézmények képviselőivel
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
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Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok, pl.: SZMSZ
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének és szakképzettségének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt
vesz a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 8 – 17 óra között, szerdán 8- 18 óra között, pénteken 8 – 16 óra között
tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között
történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30 -16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmény nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
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Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmény-igazgató ismerteti a szakalkalmazottakkal.
A tagintézmény-igazgató a munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a
szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5510 Dévaványa Bem József u. 4.
Tagintézményi telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2-4/1.
A tagintézmény működési körzete: Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
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- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a választott képviselőkből álló tagintézményi
tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik. 42
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Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben eseti helyettesítési megbízással történik a helyettesítés. A helyettesítési megbízást írásba kell
foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
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Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz, az
eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, szerdán 8:00- 17:00 óra között, pénteken 8:00–
15:00 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: hétfő – kedd 12:00 – 16:00 óra között,
szerda 14:00 – 17:00 óra között, csütörtök-péntek 8:00 – 12:00 óra között történik.

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A tagintézmény telephelyén ügyfélfogadás: hétfő – kedd 12:00 – 16:00 óra között, szerda 14:00 –
17:00 óra között, csütörtök-péntek 8:00 – 12:00 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-péntek: 8:00-16:00 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8:00-16:00 óra között.
A tagintézmény nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy az eseti helyettesítőnek az intézményben
kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan
évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5700 Gyula, Ady Endre u. 19.
Tagintézményi telephely: 5742 Elek, Szent István u. 10.
A tagintézmény működési körzete: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza,
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
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- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- alkalmankénti esetkonferenciák
- rendszeres interaktív beszélgető körök
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgató.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézmény-vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
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Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
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Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményvezető-helyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben: hétfő: 7:30 – 18:00; kedd: 7:30 - 16:00; szerda: 7:30 – 16:00; csütörtök:
7:30 - 16:00; péntek: 7:30 - 17:00;
Ügyfélfogadás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén: hétfőtől csütörtökig: 7:30 - 16:00; pénteken: 7:30 – 13:00;
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Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7:30-16:00; péntek: 8:00-14:00 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8:00-12:00 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzíti, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
6. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5800 Mezőkovácsháza Hősök tere 6.
Tagintézményi telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey u. 63.
A tagintézmény működési körzete: Almáskamarás, Bánkút, Battonya, Dombegyház, Dombiratos,
Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház,
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Végegyháza.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézményben:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
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Telephelyi feladatok:
- szakértői bizottsági tevékenység
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és/vagy a
választott képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
d) Mezőkovácsházai Járási Hivatal gyámhatóságával
e) egyéb, aktuális feladatok, problémák ellátáshoz szükséges intézményekkel való kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
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Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn, kedden, szerdán 7.30 – 16.30 óra között, csütörtökön 8- 18 óra között, pénteken 7.30– 14.30
óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézményben: 8 – 14 óra között, csütörtök
8 - 18 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 52
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
7. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
A tagintézmény működési körzete: Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Békéssámson, Nagyszénás,
Gádoros, Pusztaföldvár, Csanádapáca,
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
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- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgatók.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn: 8.00-18.00; keddtől csütörtökig 8 – 16 óra között, pénteken 8– 14 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között
történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 56
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
A tagintézményben meghirdetett csoportfoglalkozásokról, szakmai rendezvényekről, nyílt napokról
szóló felhívások a működési körzetben található iskolák és óvodák hirdetőin tagintézmény igazgató
jóváhagyással és engedéllyel, valamint az intézmények vezetőinek beleegyezésével helyezhetők el.
8. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5720 Sarkad, Kossuth Lajos utca 17.
A tagintézmény működési körzete: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Geszt, Okány, Zsadány,
Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Biharugra, Körösnagyharsány.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
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1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézmény- vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be.
Közvetlen felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és
kapcsolattartási kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
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Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben: hétfőn, szerda és csütörtökön 7.45 – 16 óra között, kedden 7.45- 18 óra
között, pénteken 7.45– 17 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás az ügyviteli telephelyén: 8 – 16 óra között, kedden 8 - 18 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.45-16.00; péntek: 7.45-15 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az 60
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ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik,
majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
9. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Tagintézményi telephely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 56-58.
A tagintézmény működési körzete: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend:
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
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- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény között)
- írásos formában (levél, fax, e-mail)
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) egyéb nem állami, nem önkormányzati fenntartók által fenntartott intézmények képviselőivel
(egyházak, nemzetiségi önkormányzatok)
Tagintézményi- vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai: 63
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Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról, ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok, pl.:
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményvezető- helyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában meghatározott
feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje:
A tagintézmény tanév közben: Hétfőn: 7:30 – 17:00; Kedden: 7:30 – 17:00; Szerda: 7:30 – 17:00;
Csütörtökön 7:30 – 18:00; Péntek: 7:30 – 16:00 tart nyitva.
Ügyfélfogadás: a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8:00 – 16:00 óra között, csütörtök 8:00 – 18:00
óra között történik.
Nyitva tartás rendje az iskolai szünetek ideje alatt:
Hétfő – csütörtök: 7:30 – 16:00; Péntek: 8:00 – 14:00;
Ügyfélfogadás a szakmai ügyeleti napokon: Szerda: 8:00 – 12:00;
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni.
Belső ellenőrzés rendje:
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
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A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
A szakértői vélemények, logopédiai vizsgálati vélemény írásával, szakmai tartalmuk ellenőrzésével, a
szakvéleményezés menetének betartásával kapcsolatos feladatokkal a szakértői bizottság és a
logopédiai csoport vezetője foglalkozik. Tapasztalataikról havi rendszerességgel beszámolnak a
tagintézmény igazgatójának, javaslataik, intézkedési tervük megfogalmazásával.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
A szakmai ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével
ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
10. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca. 9 - 11.
Tagintézményi telephelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2.
Tagintézményi telephelye: 5516 Körösladány, Árpád u. 4.
Tagintézményi telephelye: 5530 Vésztő, Rákóczi Ferenc utca 2.
A tagintézmény működési körzete: Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő, Bucsa,
Kertészsziget, Körösújfalu
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Füzesgyarmat Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
- szakértői bizottsági tevékenység,???????
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Körösladány Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Vésztő Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
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- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgató.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint. 68
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Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, szerdán 8:00- 18:00 óra között, pénteken 8:00–
14:00 óra között tart nyitva.
Füzesgyarmati telephelyen:
hétfőn, kedden és szerdán 8:00 – 16:00 óra között, csütörtökön 8:00- 18:00 óra között, pénteken 8:00–
14:00 óra között tart nyitva.
Körösladányi telephely:
hétfőn: 8:00-17:00; óra között; kedden 8:00- 18:00 óra között; szerdán és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra
között; pénteken 8:00– 14:00 óra között tart nyitva.
Vésztői telephely:
hétfőn 8:00- 18:00 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, , pénteken
8:00– 14:00 óra között tart nyitva.
Hivatalos ügyek intézése a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 16 óra között,
szerda 8 - 18 óra között történik.
A tagintézmény telephelyein: 8 – 14 óra között, szerdán 8-16 óra között.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Hivatalos ügyek intézése szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 69
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

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

ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0065 "Szervezetfejlesztés Gyomendrőd Város Önkormányzatánál"
Projekt eredmény
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!
2013. február 15-én indult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezetfejlesztési Programja. Az
Államreform Operatív program keretén belül négy – egymással szerves kapcsolatban álló –szervezetfejlesztési
projektben a központi közigazgatási intézmények és az önkormányzatok közel 4 Mrd Ft keretösszegre pályázhattak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata siekres pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként 21.748.000,- Ft 100%os mértékű támogatást kapott a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére.
A pályázat megvalósítására Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást követően a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. –
Responsum Kft. konzorciummal 2013.11.13-án szerződött.
A konzorcium több, mint egy éves munkája eredményeként két lakossági felmérést, és rengeteg tanulmányt készített
a szervezet működéséről, a feladatellátás vizsgálatától kezdve, a jogszabályi változások lekövetésén, az
önkormányzati, az intézményi működési rendszeren át a gazdasági társaságok működéséig felöleően. Munkájukat
összegezve készült el a mellékelt szakmai összefoglaló. A pályázat érdemi megvalósulásának első lépése lehet a
Tisztelt Képviselő Testület döntése, melyben elfogadja a tanácsadó konzorcium javaslatait, az abban foglalt
felülvizsgálatokat 2015. évben elvégzendő feladatként tűzi ki.
Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a két - különböző időpontban tett - lakossági felmérés eredménye is tájékoztatás képpen.
A szakmai összefoglaló, valamint a lakossági felmérések terjedelmük miatt az alábbi linkről tölthetők le:
http://gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/arop_osszefoglalo.pdf
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntési javaslat
"ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0065 "Szervezetfejlesztés Gyomendrőd Város Önkormányzatánál" Projekt javaslatainak
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0065 "Szervezetfejlesztés
Gyomendrőd Város Önkormányzatánál" című projekt szakmai összefoglalóját megismerte, az abban javasolt
felülvizsgálatokat 2015. év folyamán kívánja megvalósítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft – mint az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint az
ahhoz kapcsolódó műtárgyak kizárólagos kezelői jogosultja – benyújtotta 2014. évi hó eltakarítási, síkosságmentesítési ütemtervét, mely megfelel az 5/2004. (I.28) GKM rendelet, 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet,
18/2014. (VI.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogszabályi előírásoknak és ajánlásoknak.
Az elkészült részletes tervet a csatolt melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja elfogadásra a hóeltakarítási ütemtervet azzal a
kiegészítéssel, hogy a Kölcsey F. utcai valamint a Csokonai V. M. utcai lejárókat
is szükséges a csúszásmentesítési helyek között szerepeltetni. A Szolgáltató az
ütemtervet e szerint módosította, a testületi előterjesztés melléklete már a
javított ütemterv.

Döntési javaslat
"Hó eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elkészített hó
eltakarítási és síkosság-mentesítési ütemtervet elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015-ös fordulójának
tapasztalatairól
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 450/2014. (IX. 25.) Gye Kt. határozatával 2014. évben
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek eljárásrendjének megfelelően
a Tisztelt Képviselő-testület a pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta.
Ennek megfelelően az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a november 19-i
ülésén meghozta döntését a 2014. november 7-i határidőre beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatban. A
Bizottság 243/2014. (XI. 19.) Gye. Kt. Üokke. határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
„A” típusa esetén 17 pályázót részesített támogatásban 3.000,- Ft/fő/hó. összegben, 2 pályázó nem részesült
támogatásban, mivel a benyújtott jövedelemigazolások alapján esetükben a családban az egy főre eső jövedelem
meghaladta a jövedelemhatárt. Az ösztöndíjpályázat „B” típusára egyetlen pályázat sem érkezett be az idei
fordulóban. Az elmúlt fordulók „B” típusú pályázatainak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy jelenleg 4 fő
támogatása van folyamatban, akiknek szociális rászorultsága fennáll, így a támogatásra továbbra is jogosultak.
A fentiek alapján a 2015. évi költségvetési koncepcióban megtervezett 1.500.000,- Ft összeget az alábbiak
terhelnék:
2015. január 31. napjáig:

2015. augusztus 31. napjáig:

4 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 60.000,- Ft
17 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 255.000,- Ft
Összesen: 315.000,- Ft
4 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 60.000,- Ft
17 fő * 5 hó * 3.000,- Ft = 255.000,- Ft
Összesen: 315.000,- Ft

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat helyi, önkormányzati támogatása a 2015. évi költségvetési
évben tehát összesen 630.000,- Ft.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az
önkormányzat bírálati döntése az EPER-Bursa rendszerben rögzítve lett, az onnan kinyomtatott döntési lista
határidőre postázásra kerül a Támogatáskezelő részére. Az önkormányzat nyilvánosságra hozza döntését a hivatal
hirdetőtábláján, illetve a honlapon, továbbá a pályázók is értesítve lesznek a megjelölt határidőn (2014. december
17.) belül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015-ös fordulójának tapasztalatairól"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Ösztöndíjpályázat 2015-es fordulójának tapasztalatairól szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás módosítása a településen működő nemzetiségi
önkormányzatokkal
Ugrainé Gróf Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
együttműködésük szabályait megállapodásban rögzítik, melyben a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodásának rendjének lebonyolítására
vonatkozóan állapodnak meg. Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 10/2012.(IV. 24.) NNÖ határozatával, Gyomaendrőd Város roma Nemzetiségi Önkormányzata
13/2012.(IV.23.) RNÖ határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 212/2012.(IV.26.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A belső ellenőrzés javaslatot tett annak aktualizálására, ugyanis 2013. január 1-től a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri hivatala megszűnt jogutódja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatokat. Az elmúlt időszakban
több olyan jogszabályi változás történt melynek a megállapodásban való pontosítása szükségessé vált ( átmeneti
időszak 2012. évre vonatkozott, költségvetési koncepciókészítés, beszámolási kötelezettség. stb).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodás tervezetet tárgyalja meg.

1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat
működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására
vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Hack Mária elnök) együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat a Nj. törvény alapján közösen biztosítják a
településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a
közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata
az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben
megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj.
törvény előírásai alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja
a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati hivatal) Pénzügyi osztályának a
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nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára székhelyén arra kijelölt
helyiséget a testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához ingyenes használattal biztosít, az
önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat
köteles a részére használatba adott helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az Önkormányzat az irodahelyiségek
berendezése, valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati hivatalban
használatos minőségben biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a testületi működés
feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli.
2.
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) a
tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó
dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a
testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek
elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek
koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a
testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi
ügyintézője látja el.
3.
A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül egymástól a helyi
önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági
tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen elemi költségvetési
könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló
készítését foglalja magába.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő 30 napon belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
·

a

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
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csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit,
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak. Az általános és céltartalék felett a képviselőtestület rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi
költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott
esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az
elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az
eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a
képviselő-testületet tájékoztatja.
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4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az
általa meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
A tájékoztató tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos
alakulását, a költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök
hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól
el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala az Áht 27.§ 2. bekezdésében meghatározott
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos
kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat
a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek, közöttük az alábbi együttműködés
szükséges:
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre
bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal az Áht. 27.§ 2. bekezdésében feladatait időben el tudja
látni. Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével
kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően
rendelkezésre bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § 2. bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, a önkormányzati hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ideértve
különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a
költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott
határidőket megelőzően legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6.
pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a
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költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól
az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a nemzetiségi
önkormányzat könyvelésébe, a nemzetiségi önkormányzat elnökétől és az önkormányzati hivatal pénzügyi
feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét megvizsgálja, hogy valós adatokat
tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és elemzi a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi
helyzetét. A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján 2012. január 1-től a kisebbségi önkormányzat
elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartás felé adatmódosítás címén be kell jelenteni. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak önálló adószámmal
kell rendelkeznie, valamint önálló fizetési számla nyitására kötelezett. A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás
kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével
együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

3. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A
veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint
gyarapítása.
5. A nemzetiségi önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor
meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont
a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök
megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati
vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek,
ha nem alakul új képviselő-testület, akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő
vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt
képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a
jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
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8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása
esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló
szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a
kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve, ha az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha
pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell
alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség
mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra,
érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás mintájukat e megállapodás
1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló,
fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel
biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke,
akadályoztatása esetén elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat
fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható
kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása a
nettófinanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható
beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás
benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési
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szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A
nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon, azaz 30
napon belül köteles elszámolni. (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján
lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik,
hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul
vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi
önkormányzati hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően az önkormányzati hivatal
érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan is.
23.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a
Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.

Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolásra irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) eredeti
példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvben, mely az irattárba kerül.
A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
27. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt rendszert alkot.
A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden esetben szerződésszámmal látja
el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást
vezet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az fent felsorolt feladatokat
nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatala keretein belül lássa el.

Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011.
évi CLXXIX. törvény (Nj.),2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a
2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 212/ 2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozattal
korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2014.(XII..)Gye. Kt
határozatával, illetve Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata /2014.(XII..)NNÖ határozatával
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hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. december

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról
Név

Beosztás

Hatáskör

Hack Mária

elnök

Braun Márton

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Érvényesítő
Ellenőr

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 05.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Hatáskör
gyakorkójának
aláírása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat
működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására
vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Gyomaendrőd, Fő út 80. (képviseli: Szécsi Zsolt elnök) együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Nj. tv. alapján
közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében
együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat
alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete
a Nj. törvényben megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Nj. törvény előírásai alapján – tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok
érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi önkormányzattal való
kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati
hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője
(továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítja a 6683/2 hrsz-ú,
természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant. A nemzetiségi Önkormányzat a számára
biztosított épületben kialakított iroda helységben és tanácskozásra alkalmas helységben látja el
önkormányzati feladatait. A nemzetiségi önkormányzat köteles a részére használatba adott ingatlan
állagának megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. A Nemzetiségi Önkormányzat
részére átadott ingatlan használata ingyenes, az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségeket a
Nemzetiségi önkormányzat viseli.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) a
tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó
dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a
testületi működés és a testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések postázása,
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek
előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyv vezető végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül egymástól a helyi
önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi
önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági
tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen elemi költségvetési
könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló
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készítését foglalja magában.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő 30 napon belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
·
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület
rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi
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költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott
esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az
elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az
eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a tervezettől elmaradnak e tényről az elnök a
képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az
általa meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről, a háromnegyed éves helyzetéről, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató
tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének
várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök
hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól
el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala az Áht. 27.§ (2) bekezdésében
meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával
kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi
Önkormányzat a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a
költségvetésével, beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre
bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal az Áht. 27.§ (2) bekezdésében feladatait időben el tudja
látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével
kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően
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rendelkezésre bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § (2) bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, az önkormányzati hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ide értve
különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzati hivatal, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével
kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket
megelőzően legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal. „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6.
pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a
költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól
az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a Nemzetiségi
Önkormányzat könyvelésébe, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől és a önkormányzati hivatal pénzügyi
feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét megvizsgálja, hogy a valós adatokat
tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és elemzi a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
helyzetét. A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.

Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján 2012. január1-től a kisebbségi önkormányzat
elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartás felé adatmódosítás címen be kell jelenteni. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak önálló adószámmal
kell rendelkeznie, valamint önálló fizetési számla nyitására kötelezett. A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás
kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével
együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik

3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A
veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint
gyarapítása.
5. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor
meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi
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önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont
a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök
megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati
vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek,
ha nem alakul új képviselő-testület akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő
vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt
képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve ha egyértelműen igazolható, hogy a
jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása
esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló
szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a
kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha
pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell
alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség
mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra,
érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás mintájukat e megállapodás
1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló,
fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel
biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi önkormányzat elnöke,
akadályoztatása esetén elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
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16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat
fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható
kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és
a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható
beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás
benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési
szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A
nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon, azaz 30
napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján
lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik,
hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul
vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi
önkormányzati hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően az önkormányzati Hivatal
érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan is.
23.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a
Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.

Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolásra irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy
eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvében, mely az
irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást
vezetni.
27. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt rendszert alkot.
A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden esetben szerződésszámmal látja
el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást
vezet.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a fent felsorolt feladatokat a
nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal keretein belül lássa el.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011. évi
CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 212/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozattal korábban létrejött
megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2014.(XII. .)Gye. Kt
határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata /2014.(XII.04.) RNÖ határozatával
hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. december
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról
Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Szécsi Ferenc Sándorné

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Érvényesítő
Ellenőr
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Hatáskör
gyakorkójának
aláírása

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 05.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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34. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. §-a alapján az
önkormányzati képviselőknek a megválasztását követő 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-jétől
számított 30 napon belül az Mötv. 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (továbbiakban:
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SZMSZ-ben ezt az Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
feladatkörébe rendelte.
A bizottságnak gondoskodnia kell a nyilatkozatok átvételéről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, tárolásáról az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A bizottság ügyviteli feladatait e tekintetben is a Képviselő-testület hivatala
látja el.
A képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvánossága azt jelenti, hogy azt a bizottság az SZMSZ-ben foglalt szabályok
szerint hozzáférhetővé teszi. Az egységes tájékoztatás érdekében a nyilvános adattartam a honlapon kerül
közzétételre.
Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –
közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az
eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felhívására az
önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenti. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat a lezárást követő nyolc napon belül törli.
2014. november 11. napjáig a polgármester és az önkormányzati képviselők a törvényi előírásoknak megfelelően
benyújtották vagyonnyilatkozatukat.
A leadási határidőt követően a személyügyi páncélszekrényben elkülönítetten tárolt egyéni gyűjtőben elhelyezett,
lezárt nyilatkozatokat jegyzőkönyvben felsorolt tételszámmal az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke átvette, és megállapította, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök javasolja a tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Gyomaendrődi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
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Polgármestere és Képviselői a 2014. év november 11. napjáig esedékes vagyonnyilatkozatukat a törvényi
határidőnek megfelelően leadták, és a képviselők vagyonnyilatkozata Gyomaendrőd város honlapján nyilvánosságra
kerül.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Poharelec László, Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének tagja beadvánnyal fordult Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületéhez. Ezen beadványában Képviselő Úr bejelenti, hogy 2014. október 12-i megválasztását
követően az őt megillető képviselői tiszteletdíjat nem kívánja felvenni.
Kéri, hogy az 5/1995. (III. 2.) KT rendelet alapján őt megillető képviselői alapdíj és bizottsági tagnak történő
megválasztása miatt a bizottsági tagsági pótlék összegét 2014. október 12. napját követően részére ne számfejtsék.
A képviselői alapdíj összege 38.000 Ft/hó, a bizottsági tagsági pótlék összege 17.100 Ft/hó, mindösszesen
tiszteletdíj: 55.100 Ft/hó. Az Önkormányzat által a tiszteletdíjak összege után fizetendő járulék mértéke 26%.
A Képviselő Úr további kérése, hogy a részére számfejtésre nem kerülő tiszteletdíjnak megfelelő mértékű összeget
az egyéni választókerületében történő fejlesztéseknél szíveskedjen a Képviselő-testület figyelembe venni.

Döntési javaslat
"Lemondás képviselői tiszteletdíjról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Poharelec László képviselő 2014.
október 12-től történő képviselői tiszteletdíjáról (képviselői alapdíj és bizottsági tagsági pótlék) szóló bejelentését. A
megállapított összeget az általános tartalékalapba helyezi. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a
költségvetési rendelet készítésekor, az erre a célra kijelölt előirányzat tervezésekor vegye figyelembe ezt az
összeget.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Fürdő) ügyvezető igazgatójának határozott időre
szóló megbízása 2014. december 31-én lejár. Vass Ignácot a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 287/2012.
(V.16.) Gye. Kt. határozata alapján kötött Megbízási szerződéssel, 2012. június 1. napjától 2014. december 31.
napjáig bízta meg a Képviselő-testület az ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatok ellátásával.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legfőbb döntéshozó szerve a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésben biztosított
hatáskörében eljárva az ügyvezetői feladatok ellátására – az 516/2014. (XI.6.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően –
pályázatot tett közzé.
A pályázati kiírásra – a benyújtási határidőnek megfelelően – 2014. december 2-án, 12 óráig 9 darab pályázat
érkezett be.
A pályázatok a bizottsági ülések anyagaival megküldésre kerültek, újbóli megküldésre nem kerül sor. A pályázatok
tartalmát összefoglaló táblázat az előterjesztés melléklete.
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület nyílvánítsa
érvénytelenné a pályázatot.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület nyílvánítsa
érvénytelenné a pályázatot.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa érvénytelenné a
pályázatot.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legfőbb döntéshozó szerve az
ügyvezetői tisztségének betöltésére kiírt pályázatot - eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
alapítója és kizárólagos tulajdonosa az ügyvezető igazgató álláshelyet megbízás útján kívánja betölteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
kizárólagos tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:114. §-ban foglaltakra figyelemmel
megbízza ………………………………………………………………………………… szám alatti lakost 2015. január 1.
napjától ........... . év ......................... hó ......... . napjáig a Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával, egyben
jóváhagyja a határozat részét képező megbízási szerződést azzal, hogy megállapítja a megbízási díját és egyéb
költségeit a következők szerint:
Megbízási díj: havi bruttó …………………. Ft, azaz: ………………………………………….forint,
Saját gépkocsi használatára: havi …………….. Ft, melyet a Polgármester igazol.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alábbi megbízási szerződés megkötésére:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint:
1. Szerződő felek
1.1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseletében Toldi Balázs polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
1. 2. …………………………………...……(név), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
Született: ………….………………, …….. . ……… . ………. .
Anyja neve: …………………………………
Adóazonosító: ……………………………
2. Előzmények
2. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.-t, a Gyomaendrőd
városában található termálfürdő (a továbbiakban: Fürdő) üzemeltetésre hozta létre.
3. A megbízás tárgya
3. 1. A Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………./2014.(XII.18)Gye. Kt. határozata alapján,
jelen szerződés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony keretében,
határozott időre, 2015. január 1. napjától kezdődően ........... . év ..................... hó ......... . napjáig, a Megbízott a
megbízást a jelen szerződésben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezetői megbízást a jelen szerződésben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) és a Gazdasági Társaság Alapító Okiratában, a vonatkozó szabályzatokban, és az irányadó
jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni.
4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei
A Megbízott feladati és kötelezettségei a következők:
a)
b)

ellátja a Fürdő irányítását, ügyvezetését,
köteles meghozni, a Fürdő Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat), a jelen szerződés, valamint a
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vonatkozó szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c)
irányítja és felügyeli a Fürdő gazdálkodását,
d) az ügyvezető képviseli a Fürdőt a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot az Alapító
Okirat és jelen szerződésben rögzítettek szerint,
e)
gyakorolja munkáltatói jogot a Fürdő munkavállalói felett, a munkáltatói jog gyakorlása átruházható az Alapító
Okirat, illetve a Gazdasági Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint,
f)
köteles a Megbízó és a Fürdő Felügyelő-bizottsága részére rendszeresen a Gazdasági Társaság ügyeiről
felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
g) a Fürdő számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határidőben történő elkészíttetése,
h) gondoskodni a Fürdő üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
i)
köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
j)
köteles ellátni határidőben mindazokat, a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok, irányadó
szabályzatok határoznak meg.
5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei
5. 1. A Megbízó határidőben biztosítja a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges információkat.
5. 2. A Megbízó, a Fürdő Alapítója, illetve a nevében eljáró személy, szervezet határidőben meghozza a
hatáskörébe tartozó, a Fürdő működéséhez szükséges döntéseket.
5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai ellátásához szükséges feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerződés szerinti megbízási
díjat és költségtérítést.
6. Megbízási díj, költségtérítés
a)
A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó …………………….. Ft, azaz
………………………………………….. forint összegű megbízási díj illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a megállapított megbízási díj minden tárgyhót követő hónap 05. napjáig kerül számfejtésre a
Liget Fürdő könyvelését végző iroda által. Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által megadott bankszámlájára
történő átutalás útján történik a kifizetés.
b) A Megbízott részére az SZJA tv. szabályai szerint a Megbízó havonta biztosítja a saját személygépkocsija a
jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó használatáért havi ………………….. Ft elszámolását, továbbá a feladat
ellátásához kapcsolódó mobiltelefon használat költségeinek elszámolását.
c)
Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes írásbeli megállapodás alapján jogosult.
7. A megbízási szerződés megszűnése
1. A Fürdő tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a
Megbízottat, mint ügyvezetőt a tisztségből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívni.
2. A Megbízott a Ptk. 3:25. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvezetői tisztségről bármikor lemondhat, ha
azonban a Fürdő működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
3.

A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni.

4.
Megszűnik a jelen megbízási szerződés a következő esetekben:
a)
a megbízás időtartamának lejártával,
b) ha a Megbízott az ügyvezetői tisztségből visszahívásra kerül, a visszahívás időpontjában,
c)
törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott személyével kapcsolatosan,
d) amennyiben az ügyvezető lemond a tisztségéről, a Ptk. 3:25. § (3) (4) bekezdése szerint megállapított
időpontban,
e)
a törvényben meghatározott esetben.
8. Vegyes rendelkezések
1.
Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a ügyvezetői feladatokat az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható gondossággal, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott
felelősségi szabályok mellett tartozik ellátni.
2.
Megbízott a Ptk. 2:47. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján köteles az üzleti titkot megőrizni.
3.
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
4. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2014. december 31.
Megbízó
Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvíz III. Konzorciumi Megállapodás módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekt megvalósítására létrehozott Konzorcium Konzorciumi
Megállapodásának módosítása szükséges az önkormányzati választások során bekövetkezett személyi változások
miatt.
A Konzorciumi Megállapodásban módosításra kerül:
·
Doboz Nagyközség polgármestere: Köves Mihály
·
Gyomaendrőd Város polgármestere: Toldi Balázs
·
Kondoros Város polgármestere: Ribárszki Péter
·
Kunágota Község polgármestere: Süli Ernő Pál
·
Okány Község polgármestere: Szívós László Ferenc
·
Sarkad Város polgármestere: Dr. Mokán István
A szükséges változtatások csupán formai jellegűek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!
Döntési javaslat
"Megállapodás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című, DAOP
5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt Konzorciumi Megállapodás 4. számú módosítását elfogadja az alábbiak
szerint:
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
Egybeszerkesztett 4. számú módosítása
1. Preambulum
A 2. pontban szereplő felek által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának „Környezeti értékeink védelme környezetbiztonsága” tárgyú
pályázati felhívására DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (korábban: Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség) (továbbiakban Támogató) a 2008. augusztus 6-án kelt, K-2008-DAOP-5.2.1/D-0003889
iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a
Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő
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szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Konzorcium Tagjai 2014. március 5-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy közös megegyezéssel a
megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban Megállapodás) egybeszerkesztett formában
módosítják.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Törzsszám: 725064
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11998707 - 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Törzsszám: 725141
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Köves Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003 - 15725149
Geszt Község Önkormányzata
Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Törzsszám: 343732
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
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Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Törzsszám: 343611
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Törzsszám: 344311
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Süli Ernő Pál polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034 - 15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Törzsszám: 343765
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 - 15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Törzsszám: 725394
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008
Okány Község Önkormányzata
Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Törzsszám: 725305
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Szívós László Ferenc polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Törzsszám: 725471
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Törzsszám: 725163
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Mokán István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
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Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Törzsszám: 725130
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Törzsszám: 725426
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Törzsszám: 347192
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009. február 23–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot
választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok
jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve
kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve
kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a
Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak
megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a
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alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait,
valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet
jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési
kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A
Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés
módosításának tervezetét elfogadják.
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel
megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél
által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a
Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a
Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre
vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a
változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt
cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

1.

Békés Város
Önkormányzata

Feladat
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
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A feladatra jutó
A feladatra jutó
elszámolható költség
támogatás összege
összege

189 234 202

160 849 072

2.

Doboz
Nagyközség
Önkormányzata

3.

Geszt Község
Önkormányzata

4.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

5.

Kondoros Város
Önkormányzata

létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
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77 840 459

66 164 390

54 250 723

46 113 115

282 908 276

240 472 035

96 647 446

82 150 329

6.

7.

8.

9.

megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kötegyán Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kunágota Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Méhkerék Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Mezőberény
munkaterületek átadásában.
Város
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
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78 574 215

66 788 083

160 312 954

136 266 011

90 430 103

76 865 588

305 713 083

259 856 121

10.

Okány
Község
Önkormányzata

11.

Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata

12.

Sarkad
Város
Önkormányzata

képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
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137 319 417

116 721 504

80 961 538

68 817 307

219 246 737

186 359 726

13.

Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

14.

Szarvas Város
Önkormányzata

15.

16.

Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása

Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Tótkomlós Város
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Újszalonta Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
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51 147 555

43 475 422

397 972 947

338 277 005

250 376 452

212 819 984

56 191 266

47 762 576

biztosítása
Összesen:

2 529 127 373

2 149 758 267

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

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

Tag neve
Elszámolható költség
Békés Város
189 234 202 Ft
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
77 840 459 Ft
Önkormányzata
Geszt Község
54 250 723 Ft
Önkormányzata
Gyomaendrőd
282 908 276 Ft
Város
Önkormányzata
Kondoros Város
96 647 446 Ft
Önkormányzata
Kötegyán Község
78 574 215 Ft
Önkormányzata
Kunágota Község
160 312 954 Ft
Önkormányzata
Méhkerék Község
90 430 103 Ft
Önkormányzata
Mezőberény Város
305 713 083 Ft
Önkormányzata
Okány Község
137 319 417 Ft
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
80 961 538 Ft
Önkormányzata
Sarkad Város
219 246 737 Ft
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
51 147 555 Ft
Község
Önkormányzata
Szarvas Város
397 972 947 Ft
Önkormányzata
Tótkomlós Város
250 376 452 Ft
Önkormányzata
Újszalonta Község
56 191 266 Ft
Önkormányzata
Összesen
2 529 127 373 Ft

Támogatási összeg
160 849 072 Ft
66 164 390 Ft
46 113 115 Ft
240 472 035 Ft
82 150 329 Ft
66 788 083 Ft
136 266 011 Ft
76 865 588 Ft
259 856 121 Ft
116 721 504 Ft
68 817 307 Ft
186 359 726 Ft
43 475 422 Ft
338 277 005 Ft
212 819 984 Ft
47 762 576 Ft
2 149 758 267 Ft

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. A 10. sz.
Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés teljes összege 331.359.175 Ft,
melynek 15%-át, összesen 49.703.876 Ft-ot a településeknek önerőként szükséges vállalniuk.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a
Projekt elszámolható költségének 15 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve
1.
2.

önrész formája

önrész összege

Békés Város Önkormányzata pénzbeli
Doboz Nagyközség
pénzbeli
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28 385 130 Ft

részesedése a projekt
elszámolható költségéhez
képest (%)
1,1223%

11 676 069 Ft

0,4617%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kondoros Város
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Összesen

pénzbeli

8 137 608 Ft

0,3218%

pénzbeli

42 436 241 Ft

1,6779%

pénzbeli

14 497 117 Ft

0,5732%

pénzbeli

11 786 132 Ft

0,4660%

pénzbeli

24 046 943 Ft

0,9508%

pénzbeli

13 564 515 Ft

0,5363%

pénzbeli

45 856 962 Ft

1,8132%

pénzbeli

20 597 913 Ft

0,8143%

pénzbeli

12 144 231 Ft

0,4802%

pénzbeli

32 887 011 Ft

1,3003%

pénzbeli

7 672 133 Ft

0,3034%

pénzbeli

59 695 942 Ft

2,3603%

pénzbeli

37 556 468 Ft

1,4850%

pénzbeli

8 428 690 Ft

0,3333%

379 369 106 Ft

15%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt
fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető
állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett
tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő
benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek
benyújtására vonatkozó korlátokat.
A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott
támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő
kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a
teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés
megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság
vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
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Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a
Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják:

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

Tag neve
Biztosíték formája
Békés Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Geszt Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Gyomaendrőd
biztosítékadásra nem kötelezett
Város Önkormányzata
Kondoros Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Kötegyán Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Kunágota Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Méhkerék Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Mezőberény Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Okány Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Sarkad Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
biztosítékadásra nem kötelezett
Község Önkormányzata
Szarvas Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Tótkomlós Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Újszalonta Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata

Biztosíték értéke
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki
azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik
felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért
való egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.
A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók és/vagy települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket.
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A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt
kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül
megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
A települési vezetők (polgármester és alpolgármester) képviselik a települést a Konzorciumi ülés során. A Tagok
részéről más személyek részvétele lehetséges, azonban szavazati joggal meghatalmazás esetén sem
rendelkeznek. A települések vezetőit a települési képviselő testület hatalmazza fel döntésével, személyi változás
esetén 15 munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium Tagjai 50%+1 fő igen szavazata
alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.
A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek adott, a Vezető
által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges minden információt és
dokumentumot a Konzorcium Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld meg a települések részére, így azokat
aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem sikeres, a Konzorcium személyesen dönt.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé
a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen
lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag
köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az
eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb
jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
A Projekt keretében a pályázati támogatás és a Tag települési önkormányzatok által biztosított saját erő
felhasználásával az adott településen létrejött vagyon az adott települési önkormányzat tulajdonába kerül.
A Tagok vállalják, hogy a fejlesztés tárgyára haladéktalanul elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak, valamint a
támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a Projekt fizikai
befejezését követő 15. év végéig fenntartják.
A Projektben Tagként résztvevő települési önkormányzatok vállalják, hogy a Projekt eredményeként településükön
létrejött, a belterületi csapadékvíz elvezetésére szolgáló vízi létesítményeket üzemeltetik, valamint vállalják a
Projektben, a teljes fenntartási időszakra vonatkozó indikátorok teljesítését, az éves fenntartási jelentéshez
szükséges adatok szolgáltatását és ugyanezen időszak alatt a tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására
vonatkozó követelmények teljesítését.
Biztosítják továbbá, hogy a támogatásból és saját erőből megépített művek rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban
a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség lejártáig a támogatás visszafizetésének terhe mellett változás nem
történik.
Tudomásul veszik, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása
alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg és nem adható bérbe.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet
követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a
135

projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos,
Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a
Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják
teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely,
illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez
nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az
ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a
fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés
megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles vállalni a
Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi fedezetét, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó önerő
és már kifizetett vagy kötelezettségként vállalt támogatás megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen
szerződések díja arányosan nem csökken.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő
Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.2.
pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek
értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha
a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá,
illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő
Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a
Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a
Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát
kizárják.
136

10. A Tagok egyéb megállapodásai
10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a megfelelő
kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a
Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR kommunikációs és könyvvizsgálói feladatok ellátását
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet látja el, a Konzorcium hatályos közbeszerzési szabályzatában
rögzítettek szerint.
A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a kiválasztott
kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és felelős a kivitelezés
határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés előrehaladásáról a Tag folyamatosan
tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az érintett partnereket (menedzsment, műszaki ellenőrzés).
A kivitelezés megvalósítása során az érintett partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk képviselt szakmai
javaslatokat megvizsgálja, e mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól érkező állásfoglalkásoknak
megfelelően jár el.
10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező
tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag települési
önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a Projekt teljes költségét, a
támogatás összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti megoszlását a Támogatási Szerződés
tartalmazza.
10.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a beruházáshoz szükséges saját forrást a Projektben partnerként
résztvevő települési önkormányzatok biztosítják. A települési önkormányzatok visszavonhatatlan fizetési garanciát
vállalnak a Projekt megvalósításához szükséges, 3.3 pontban részletezett önerő megfizetésére. Abban az esetben,
ha a Vezető tovább számlázza valamely partner utófinanszírozott és szükség szerint kifizetett számláját, a Tagok
kötelesek annak támogatás tartalmát is arányosan megtéríteni, melyet a Vezető a támogatás lehívása után
visszafizet a Tagoknak a 3.6 pontban részletezettek szerint.
10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a konzorciumban Tagként
résztvevő települési önkormányzatok pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötnek a Vezető Kondoros Város
Önkormányzatával. A megállapodások célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, szolgáltatásokra eső önerő a
kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének időpontja előtt a projekt elkülönített bankszámláján rendelkezésre
álljon.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak
megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Taggal történő eredménytelen
egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a továbbiakban nem tekinthető, a rá eső támogatás
lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés
alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető részére Működési Hozzájárulást kötelesek fizetni a
támogatáshoz mérten, illetőleg a beruházási költséggel arányosan 0,05%-os mértékben, melyet 2014. május 15-ig
kötelesek rendezni a Konzorciumvezető felé, az alábbi megbontásban.
Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata

94.617 Ft
38.920 Ft
27.126 Ft
141.454 Ft
48.324 Ft
39.287 Ft
80.157 Ft
45.215 Ft
152.857 Ft
68.660 Ft
40.481 Ft
109.624 Ft
25.574Ft
198.987 Ft
125.188 Ft
28.096 Ft

Konzorcium vezető köteles a működési hozzájárulás felhasználásáról a projekt zárásakor tagok részére beszámolni.
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11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 28 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának
napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi
a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal
igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi
szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag
részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Békéscsabai Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.

A Konzorcium Vezetője
......................
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
A Konzorcium Tagjai
…………………..
Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:……………………

……………………….
Köves Mihály
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:…………………….

……………………..
Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

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

Aláírás dátuma:………………….

Aláírás dátuma:……………….

……………………..
Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

………………………
Süli Ernő Pál
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………….

Aláírás dátuma:………………….

……………………

…………………..
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Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………….

Aláírás dátuma:…………….

……………………..
Szívós László Ferenc
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

………………………..
Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:……………….

Aláírás dátuma:…………….

.......................
Dr. Mokán István
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

………………………..
Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:……………….

Aláírás dátuma:……………….

………………………….
Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

………………………
Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

dátuma:………………………….

dátuma:…………………………

…………………….…….
Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:…………….

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Templom - zugi, strand és kemping, gyomai szabad strand, piacok és a vásártér
bérbe adása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a novemberi ülésén döntött arról, a piacok az endrődi
vásártér, a Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt
versenytárgyalást ír ki, és annak eredményes lefolytatása érdekében kérte, hogy a
versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014. decemberi ülésre kerüljön
beterjesztésre.
A Képviselő – testületi döntés értelmében az előkészítésben és a kidolgozásban részt vett a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság.
Az előkészítő munka során a versenytárgyalás feltételeivel kapcsolatban a Bizottság az
alábbiakban részletezett álláspontokat alakította ki.
Piacok és a vásártér.
1.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság novemberi ülésén felmerült
egy vásárcsarnok létrehozásának gondolata, illetve, hogy jó lenne pályázni csarnoképítésre. Ezért a
Bizottság javasolta, hogy a versenytárgyalást követően a bérleti szerződésben szerepeljen a
szerződés felülvizsgálatának lehetősége. Amennyiben a nyertes üzemeltető a fejlesztésben és az
üzemeltetésben nem kíván részt venni a beruházás befejezését követően, úgy az
Önkormányzatnak legyen meg a határozott idejű jogviszony megszűntetésének lehetősége.
2.
A bérleti jogviszony időtartamát 5 évben javasolták meghatározni.
3.
Az előkészítő bizottsági ülésen elhangzott, hogy a piacon a helypénzt az üzemeltető 2010.
évtől nem emelte, forgalma évek óta stagnál, ezért az induló bérleti díj összegét nettó 208.000,Ft/hó összegben javasolja a Bizottság meghatározni.
Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand.
1. Az 1993. április 15-én létrejött megállapodás többször módosításra került. A 2002. július 31-én
kelt szerződés szerint a bérleti jogviszony a Templom – zugi strand, és kemping esetében 2014.
december 31. napjáig meghosszabbításra került. A gyomai szabad strand 2002. szeptember 15-től
2014. december 31. napjáig szintén Pájer Sándor egyéni vállalkozónak lett bérbe adva. A Templom
– zugi strand, és kemping bérleti jogviszony módosítása során bérleti díj nem lett megállapítva, a
használat ellenértékeként különböző építményeket kellett létrehozni, melyek a bérleti jogviszony
lejártát követően az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az építményeket az előterjesztéshez
mellékelt 1997. február 5.-én kelt megállapodás tartalmazza. A vállalkozónak a gyomai szabad
strandot is üzemeltetni kellett, melyen belépőt nem szedhetett, és mindkét strand esetében
gondoskodnia kellett a szükséges engedélyek beszerzéséről.
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2. A 2014. december 31. napjával lejáró bérleti jogviszonyt követően az 1997. február 5.-én kelt
megállapodás alapján el kell számolni a megvalósított fejlesztésekkel, alátámasztva számviteli
bizonylatokkal (könyveiben aktivált érték alapján), az engedélyköteles építmények esetében a
használatbavételi engedélyt be kell mutatni. Az elszámolást követően azokat fel kell vezetni az
önkormányzat könyveibe.
3. A gyomai szabad strandon figyelemmel a helyi viszonyokra nem lehet belépőt szedni, annak
üzemeltetése önmagában veszteséges. A szezonális üzemeltetéshez szükséges az engedélyek
beszerzése, a terület karbantartása, a vizesblokkok fenntartása, ivóvíz biztosítása, a keletkezett
szennyvíz elszállíttatása, partrendezés stb. Bevétel a büfében keletkezik. Az önkormányzat az
üzemeltetéshez támogatást nem biztosít.
4. A Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand bérbeadása együtt
célszerű A Templom – zugi strand, és kemping üzemeltetése során a bérlőnek a jegyárakból, a
kempingszolgáltatásból származik bevétele.
5. Az induló bérleti díj összege: a beruházások értékének egy évre vetített összege + általános
forgalmi adó.
6. A bérleti jogviszony időtartamára minimum 5 évet javasol a bizottság.
A Templom – zugi strand, és kemping bérleti díj meghatározásának módja, illetve az azzal
kapcsolatos információk ismertetése.
A bérlő az 1993. július 31-én aláírt bérleti szerződés alapján 1993 1994 és 1995 években 120.000,Ft/év + Áfa bérleti díjat fizetett. A szerződés rögzítette, hogy 1996 és 1997 évekre vonatkozóan
felülvizsgálják a bérleti díjat. Az 1997. február 5-én kelt megállapodás rögzíti, hogy a bérlőnek
milyen beruházásokat kell teljesíteni, melyek az önkormányzat tulajdonába kerülnek, az
önkormányzat pedig azok értékét elismeri bérleti díjként.
Ezek a beruházások az alábbiak voltak:
1. egy 10 m2 alapterületű építmény, melyben helyet kap 3 zuhanyfülke, 1 bojlerkamra és 1
hűtőtároló,
2. 4 db nádfedeles ( beépített asztalokkal és padokkal ) nyitott filagória,
3. egy gyermekjátszótér homokozóval, hintával, libikókával és mászókával,
4. 8 m2 alapterületű kőépület mini vegyesbolt hasznosításával.
A fenti beruházások értéke az előterjesztés időpontjában még nem ismert. A versenytárgyalás
időpontjáig az elszámolást be kell fejezni, és azt követően lehet az eljárást lefolytatni és a bérlőt
kiválasztani..
A versenytárgyaláson az induló bérleti díj meghatározását az alábbiak szerint javasoljuk:
1. A önkormányzati tulajdonba került fejlesztések könyvszerinti bruttó értékét elosztjuk a bérleti
jogviszony éveinek számával ( 1997 – 2014 ) és megkapjuk az éves bérleti díj összegét.
2.
A beruházások bruttó könyvszerinti értékének a számviteli szabályok szerint éves
amortizációját ( épületnél 2%, építménynél 3 % ) határozzuk meg.
3. Amennyiben az 1995. évi bérleti díjat vesszük alapul, és az eltelt időszak KSH által közzétett
infláció mértékével évente módosítjuk, akkor 2014. évi becsült bérleti díj kerekítve: 470.000,- Ft +
Áfa.
A versenytárgyalás lefolytatását a bérlő elszámolási kötelezettségének teljesítését követő 15 napon
belül javasoljuk.
A versenytárgyalás lefolytatására, illetve a bérlő szerződés szerinti elszámoltatására a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot javasoljuk kijelölni.
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A versenytárgyalása az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt
javasol meghívni.
A Bizottság a versenytárgyalási feltételeket megvitatta és azt a T. Képviselő – testület elé terjeszti
jóváhagyásra.

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

A Bizottság véleménye.
1. A piacok, a vásártér valamint a szabad strandok versenytárgyalási
felhivásai külön határozati javaslatban szerepeljenek.
2. A piacok és a vásártér bérlete 5 évre kerüljön kiírásra. Jelentős
fejlesztés esetén a bérleti jogviszonyt felül kell vizsgálni. Az
önkormányzat a bérleti szerződést rendkívüli felmondással
megszűnteti, vagy kezdeményezi annak módosítását.
3. Pájer Sándor egyéni vállalkozóval a szabad strandok bérleti
szerződésének megszűnését követő elszámolási eljárást le kell
folytatni. Az elszámolás eredményeképpen lehet megállapítani a
versenytárgyalás iduló bérleti díját. A bérleti jogviszony időtartama
minimum 5 évben legyen meghatározva.

1. döntési javaslat
"Versenytárgyalás kiírása ingatlanok hasznosítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacok, az endrődi vásártér, a
Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt
versenytárgyalást ír ki.
A versenytárgyalásra az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt
kell meghívni
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a versenytárgyalás lefolytatására a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Strandok versenytárgyalási felhivása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást az alábbi ingatlanok
bérbeadására.

1.
2.

Templom – zug strand és kemping ( 7701/1 hrsz.),
Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. ... hó .... napjától határozott időre adja bérbe a fent
felsorolt ingatlanokat.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ:
A Templom-zugi strand és kemping területén a „Lélekkel a Körösök mentén” projekt ( DAOP2.1.1/J-12-2012-0007 keretében megvalósuló „Bárka Látogatóközpont”, üzemeltetője a pályázatot
követően a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület ( 5500
Gyomaendrőd Bocskai István u. 58/1 regisztrált TDM szervezet ) lesz, mely szervezettel külön
megállapodás kerül majd megkötésre.

A bérleti jogviszony feltételei:

1. A bérleti szerződés időtartama: minimum 5 év.
2. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó ... ,- Ft/év összegnél.
3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla
alapján kell megfizetni.
4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az
önkormányzat nem biztosít támogatást:
1.
2.
3.

strandok működtetése,
kereskedelmi és vendéglátó tevékenység,
Kemping szolgáltatás,
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4.

Kulturális és sportrendezvények szervezése.

5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek
biztosítása.
6. A bérlőt az ingatlant a jó gazda módjára köteles karbantartani.
7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján
végezhet felújítást, átalakítási munkát
8.
A szerződés kötés: a versenyeztetési eljárást követő 8 napon belül.
9.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéshez szükséges működési engedély
megszerzését a bérleti szerződés megkötését követő 05.01-ig. Amennyiben a nyertes ajánlattevő
bérleti szerződés aláírását követő 05.01-ig nem mutatja be a működési engedélyt, akkor az
önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti.
10.A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet
jogerősen megállapított lejárt helyi adó tartozása.
A versenytárgyaláson a Meghívottnak nyilatkoznia kell:
A bérleti díj mértékére.

A versenytárgyalás időpontja:

2015. ... 1000

Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát bízza meg
.
A versenytárgyalással kapcsolatos egyéb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni. Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Telefon: (66) 521-659, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
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Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Piacok és a vásártér veresenytárgyalási felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást az alábbi ingatlanok
bérbeadására.

1.
2.
3.
4.

Pásztor J. utcai piac ( 2937/40 hrsz.),
Damjanich utcai piac ( 5008/1 hrsz. ),
Gyoma vasútállomás mázsaház ( 3743/6 hrsz. ),
endrődi vásártér és mázsaház ( 5159/18 hrsz. ).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. január 1. napjától határozott időre adja bérbe a fent
felsorolt ingatlanokat.

Az ingatlanok bérletével kapcsolatos tájékoztatás:

Amennyiben a bérleti jogviszony során az önkormányzat a vásári és piaci tevékenységet fejleszteni
kívánja, és erre pályázati lehetőség adódik, akkor a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult
megszűntetni, vagy kezdeményezi annak módosítását.

A bérleti jogviszony feltételei:

1.
2.

A bérleti szerződés időtartama: 5 év.
A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó 208.000,- Ft/hó összegnél.
145

3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla
alapján kell megfizetni..
4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az
önkormányzat nem biztosít támogatást:
1.
2.
3.
4.

piacok működtetése az endrődi illetve a gyomai piactéren,
kirakodó – és állatvásárok tartása tizenegy alkalommal,
mázsaházak ( gyomai, endrődi ) üzemeltetése,
kiegészítő szolgáltatások:
(a)
hangos hirdetés a Pásztor J. úti piacon,
(b)
térítésmentes gombavizsgálat.

5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek
biztosítása.
6. A bérlőt az ingatlant jó gazda módjára köteles karbantartani.
7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján
végezhet felújítást, beruházást
8. A szerződés kötés: a versenyeztetési eljárás lefolytatását követő 8 napon belül.
9. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges engedélyek
megszerzését a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 30 napon belül nem mutatja be a szükséges
engedélyt, vagy nem a 4. pontban leírt tevékenységet végzi, akkor az önkormányzat a szerződést
rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni.
10. A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
11. A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet
jogerősen megállapított helyi adótartozása

A versenytárgyaláson a Meghívottnak nyilatkoznia kell:

A bérleti díj mértékére.
A versenytárgyalás időpontja:

2014. december 19. 11 00

Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.) emelet díszterem.
A versenytárgyalást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága folytatja le.
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A versenytárgyalással kapcsolatos egyéb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni. Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Telefon: (66) 521-659, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"A szabad strandok bérleti szerződések megszűnését követő elszámolási eljárás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Gazdasági
Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát, hogy Pájer Sándor egyéni vállalkozóval a
szabad strandok bérleti szerződésének megszűnését követő elszámolási eljárást folytassa le.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Csényi István

147

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

Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okírat módosítás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!
JUHÁSZ Társas Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Juhász István ügyvéd megküldte a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozóan elkészített tervezetet.
A cég törzstőkéje már most is eléri a Ptk.-ban szabályozott minimális mértéket, az első módosítás
alkalmával az alapító okiratot meg kell feleltetni az Új PTK. rendelkezéseinek is.
Az ügyvédi iroda az alapító okirat módosítását ennek megfelelően készítve elő. Az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elkészítették, melyben dőlt betűvel van kiemelve a módosuló
rendelkezések.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az okiratokat megküldte a társaság többi tagja részére.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az alapító okirat módosítása, és az egységes szerkezetbe való
foglalás elkészítésével, valamint a cégbírósághoz való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet
bízta meg.
1. döntési javaslat
"Alapítói okirat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű alapítói okirat módosítását.
Alapítói határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete ……../2014. 12.18. Gye. Kt. Sz. határozatával a
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság további működtetéséről dönt és a
társaság alapító okiratát a 2013. évi V. tv. ( Polgári Törvénykönyv ) rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 2./ bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
A társaság honlapja: www.gyomaendrod.com
A társaság e-mail elérhetősége: info@gyomaszolgiparipark.hu
Az alapító székhelye címének megváltozása miatt az alapító okirat 3./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Az alapító okirat 8./ pontjának a társaság ügyvezetője megjelölésére vonatkozó rendelkezési közül az 1./
bekezdésben foglaltakat az alapító törölni rendeli.
Az alapító okirat 13./ pontjának 2,3,4 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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A társaság Felügyelő Bizottsági tagja
Iványi Lajosné (an.:Szabó Mária) 5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1. szám alatti lakos 2014. november 15.
napjától 2019. november 15. napjáig,
Marsiné Giricz Erzsébet (an. Hornok Regina) 5500 Gyomaendrőd, Kisfok u. 1. szám alatti lakos 2014. november
15. napjától 2019. november 15. napjáig,
Szujó Zsolt (an.: Fülöp Katalin) 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1 szám alatti lakos 2014. november 15.
napjától 2019. november 15. napjáig,
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról az alapító a felügyelő bizottság írásbeli
jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a
létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival, a létesítő okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a
gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság erről az alapítót értesíti a szükséges döntés meghozatala
érdekében.
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében erről az
alapítót értesíteni köteles.
Az alapító a Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő, a társaság tulajdonát képező ingatlanok eladásával
kapcsolatos szerződések megkötését, a temetkezési díjak és a lakásbérleti díjak meghatározására vonatkozó
ügyvezető döntést a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő felügyelő bizottság). Felügyelő
bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a képviselő testület legközelebbi ülésén beszámolni.
Ha a felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető jogosult az
alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásától.
Az alapító okirat 14./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. ( Ptk ) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen egységes szerkezetű, hatályosított alapító okirat elkészítését az alapító okirat 2,3,8, 13, 14.) pontjában
bekövetkezett változások indokolták, melyet dőlt betűvel szövegezett megjelölést tartalmaznak.
Gyomaendrőd, 2014. december 18.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító
Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem
Dr. Juhász István ügyvéd.-

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Egyéges szerkezetbe foglalt alapítói okirat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratát.
A
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GYOMASZOLG IPARI PARK
ÉpítőésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság
ALAPÍTÓOKIRATA
Egységes szerkezetbe foglalva
1./ Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
2./ A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
A társaság honlapja: www.gyomaendrod.com
A társaság e-mail elérhetősége: info@gyomaszolgiparipark.hu
3./ Az alapító neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4./ A társaság főtevékenysége:
41.20 ’08
Lakó- és nem lakó épület építése
5./ A társaság határozatlan időre alakul, tevékenységének kezdete: 1991.december 30.
6./ A társaság törzstőkéje: 139.630.000,- Ft, azaz Százharminckilencmillió-hatszázharmincezer forint.
7./ Az alapító törzsbetétje:
- 93.366.060,- Ft, azaz Kilencvenhárommillió-háromszázhatvanhatezer-hatvan forint pénzbeli betétből,
- 46.263.940,- Ft, azaz Negyvenhatmillió-kétszázhatvanháromezer-kilencszáznegyven forint nem pénzbeli betétből
áll, amely utóbbiból 42.261.444,- Ft ingatlan, és 4.002.496,- Ft tárgyi eszköz a jogutódi vagyonleltár- tervezetben a
jegyzett tőke részét képező vagyontárgyak jegyzékében meghatározottak szerint.
A rendelkezésre bocsátás módja és határideje:
Az alapító a pénzbeli betétből 23.366.060,-Ft pénzbeli betétet és a nem pénzbeli betétjét már teljes egészében a
társaság rendelkezésére bocsátotta. Az alapító 2010. május 15. napjáig 56.000.000,-Ft pénzbeli betétet, 2010.
június 10. napjáig további 14.000.000,-Ft pénzbeli betétet bocsát a társaság rendelkezésére.
8./ A társaság ügyvezetője
Név: Fekete József (an.: Székely Zsuzsanna) lakcím: 5650 Mezőberény, Békési út 19/a. . szám alatti lakos 2011.
szeptember 1. napjától 2016. augusztus 30. napjáig.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadások köteles megtárgyalni az ügyvezető előző
üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia a részére megadható felmentvény tárgyában.
9./ Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot.
A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írja
a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.
10./ A társaság könyvvizsgálója 2011. február 25. napjától 2015. február 24. napjáig Molnárné Vajó Katalin (an.:
Szendrei Mária) 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. szám alatti lakos.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.
11./ Az alapító kijelenti, hogy az általa korábban Építő és Szolgáltató Üzemként működtetett intézmény által végzett
tevékenységért a társaság helytáll.
A volt Építő és Szolgáltató Üzem tevékenységének lezárásakor fennálló követelések és kötelezettségek az
önkormányzatot illetik.
Az önkormányzat felhatalmazza a társaságot a követelések behajtására és a kötelezettségek teljesítésére.
A különbözetként fennmaradó összeget a társaság köteles az önkormányzat számlájára átutalni.
12./ A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről a vezető tisztségviselőket
írásban köteles értesíteni.
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és – ha az alapító gazdálkodó szervezet – e
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.
A társaság és annak tagja (alapító) közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke
felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító
okiratot társasági szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az alapító döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a felügyelő bizottság elnökének, valamint az ügyvezetőnek
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küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak
megküldeni. Ha a felügyelő bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a felügyelő bizottság elnöke azt
is köteles megküldeni az alapítónak a felügyelő bizottság véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték, vagy erre
nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az
alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe
kell helyezni a Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén
létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a Cégbíróságon letétbe kell
helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából –
benyújtani azt az okiratot is, amely bárki számára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke)
az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy
szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
13./A társaság felügyelő bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el.
A társaság Felügyelő Bizottsági tagja
Iványi Lajosné (an.:Szabó Mária) 5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1. szám alatti lakos 2014. november 15.
napjától 2019. november 15. napjáig,
Marsiné Giricz Erzsébet (an. Hornok Regina) 5500 Gyomaendrőd, Kisfok u. 1. szám alatti lakos 2014. november
15. napjától 2019. november 15. napjáig,
Szujó Zsolt (an.: Fülöp Katalin) 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1 szám alatti lakos 2014. november 15.
napjától 2019. november 15. napjáig,
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról az alapító a felügyelő bizottság írásbeli
jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a
létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival, a létesítő okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a
gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság erről az alapítót értesíti a szükséges döntés meghozatala
érdekében.
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai
legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma
a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében erről az alapítót értesíteni köteles.
Az alapító a Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő, a társaság tulajdonát képező ingatlanok eladásával
kapcsolatos szerződések megkötését, a temetkezési díjak és a lakásbérleti díjak meghatározására vonatkozó
ügyvezető döntést a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő felügyelő bizottság). Felügyelő
bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a képviselő testület legközelebbi ülésén beszámolni.
Ha a felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető jogosult az
alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásától.
14./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. ( Ptk ) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen egységes szerkezetű, hatályosított alapító okirat elkészítését az alapító okirat 2,3,8, 13, 14.) pontjában
bekövetkezett változások indokolták, melyet dőlt betűvel szövegezett megjelölést tartalmaznak.
Gyomaendrőd, 2014. december 18.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító
Toldi Balázs polgármester

Ellenjegyzem
Dr. Juhász István ügyvéd.151

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Zöldpark Kft. alapítói okirat módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!
JUHÁSZ Társas Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Juhász István ügyvéd megküldte a Zöldpark Kft.
alapítói okiratának módosítására vonatkozóan elkészített tervezetet. A Zöldpark Kft. jelenlegi
törzstőkéjének összege 500.000 Ft. Emiatt a jelen módosulás során még nem kötelező az Új Ptk.
szabályainak megfeleltetni a céget, ezért csak a legszükségesebb kérdésben szerkesztette meg az
ügyvédi iroda az alapítói okirat módosítását, hogy az új Felügyelő Bizottsági tagok bejegyzése
megtörténhessen a cégjegyzéken.
Az ügyvédi iroda jelzi, hogy a Zöldpark Kft. esetében egy az alapító okirat tartalmát teljesen átfogó
módosításra lesz szükség, mivel a közhasznúság nyilvántartásba vétele megköveteli, hogy az
alapító okirat a 2011. évi CLXXV. (Civil törvény) rendelkezéseinek is megfeleljen. Az Új Ptk.
szabályaihoz igazított alapító okirat módosítás már érinti e társaság törzstőkéjét is, mert ezzel
együtt a tőkét is 3.000.000 Ft-ra felemelni szükséges.
Az ügyvédi iroda az alapítói okirat
módosítását ennek megfelelően készítette elő. Az egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratot is
elkészítették.
A Zöldpark Kft. az okiratokat megküldte a társaság többi tagja részére.
A Zöldpark Kft. a társasági szerződés módosítása, és az egységes szerkezetbe való foglalás
elkészítésével, valamint a cégbírósághoz való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet bízta meg.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű alapítói okirat módosítását.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapítói jogokat gyakorló testület a társaság alapító okiratát - ………./2014.(12.18.) Gye. Kt.
sz. határozatával - az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat V. pontjának 2./ bekezdésének első sora helyébe ( az alapító székhelyének módosulása
miatt ) az alábbi rendelkezés lép:
A társaságot Gyomaendrőd Város Önkormányzata /5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124./ alapítja,
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Az alapító okirat IX. fejezetének a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó 2./ bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A felügyelő bizottság tagjai:
1)
BETKÓ JÓZSEF (an. Novodomszki Zsuzsanna ) 5500.Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1. sz./ 2014.11.15.-től
2019. 11.15-ig/
2)
GÓZAN SÁNDOR (an.: Kató Eszter ) 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 33. / 2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
3)
UNGVÖLGYI JÁNOS (an. Harnos Mária Magdolna ) 5500.Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5. sz. / 2014.11.15.től 2019. 11.15-ig/
Gyomaendrőd, 2014. december 18.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Juhász István ügyvéd.-

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratát.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
A L A P Í TÓ O K I R A T A
a módosításokkal egységes szerkezetben
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény 57-60.§ (Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései alapján
egyszemélyes, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozok létre.
A társaság feladata a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó tevékenység ellátása. A
társaság szolgáltatásainak igénybe vételét minden arra jogosultnak biztosítja, vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú nonprofit céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, gazdálkodásának
eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság közhasznú
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu)
és a Gyomaendrődi Hírmondó című folyóiratban teszi közzé. A társaság politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül
más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
I.
1.

A TÁRSASÁG NEVE
A társaság cégneve: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:
Zöldpark Nonprofit Kft.

II.
1.

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE
A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
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III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A.) Cél szerinti közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26.§.c.) pontja szerint:
környezetvédelem (közhasznú fő tevékenység)
természetvédelem és állatvédelem
A társaság közhasznú szervezet, mert ezen közfeladatok kötelező ellátásáért a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. tv. 8.§. (4) bekezdése szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.), mint a társadalmi közös szükséglet ellátására kötelezett a felelős. A társaság a közfeladatot az
Önkormányzat határozata alapján látja el.
B.) Tevékenységi körök TEÁOR szerinti besorolással:
8130 ’ 08 Zöldterület-kezelés (főtevékenység)
Közhasznú tevékenységet segítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:
7820 ’08 Munkaerő kölcsönzés
IV.
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ÜZLETI ÉV
A társaság határozatlan időre alakul. A társaság első üzleti éve 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig
tart. Az üzleti év ezt követően megegyezik a naptári évvel.
V.
A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS ALAPÍTÓJA
A Társaság törzstőkéje: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Ft, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.
A társaságot Gyomaendrőd Város Önkormányzata /5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124./ alapítja,
törzsbetétjének összege 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint. Az alapító a törzsbetét teljes összegét köteles az
alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül a társaság pénztárába befizetni.
A Társaság alapítója mellékszolgáltatást és pótbefizetési kötelezettséget nem vállal.
A közhasznú társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tartozásainak kiegyenlítése után a tag csak
megszűnéskori saját tőke összege adható ki legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt
meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélra. A megmaradó vagyon
közhasznú felhasználási célja: természetvédelem, környezetvédelem, közmunka támogatása.
VI.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE
Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlés kizárólagos határkörébe tartozó kérdésekben az alapító tag dönt.
Ennek megfelelően az alapító határoz:
a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
olyan szerződés jóváhagyásáról, melyet a társaság a társadalmi szükséglet ellátásáért felelős szervvel köt a
közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről
az üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről
az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, ellene kártérítési igény
érvényesítéséről, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlásáról
a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, illetve
ellenük kártérítési igény érvényesítéséről
a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról
olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, melyet a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli
hozzátartozójával köt
a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról
az alapító okirat módosításáról
a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
továbbá mindazon ügyekben, melyeket törvény, vagy az alapító okirat a tag kizárólagos hatáskörébe utal.
Az alapító a döntéshozatalt megelőzően a Kszt. 7.§. (4) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 97/A.§. (8) bekezdésében foglaltak szerint köteles a felügyelő szerv, valamint – ha az nem azonos
a legfőbb szervvel – a társaság ügyintézésre és képviseletre jogosult szerve véleményét megismerni, mely nélkül
érvényes alapítói döntés nem hozható. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát a könyvvizsgáló
ellenőrzi, véleményének ismerete nélkül e kérdésben az alapító nem hozhat érvényes döntést.
Nem vehető figyelembe a véleményezésre jogosult véleménye akkor, ha a tervezett alapítói döntés őt magát, vagy
közeli hozzátartozóját kötelezettség, vagy felelősség alól mentesíti, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy ellene kártérítési pert indítványoz. (Nem minősül előnynek a
társaság cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető szolgáltatás.)
A véleményezési jog gyakorlása ülésen történik, - melyet évente legalább egyszer, a számviteli törvény szerinti
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására – a társaság székhelyére kell összehívni. Az ülések
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nyilvánosak. Az üléseket a tag köteles összehívni, legalább 8 nappal az ülést megelőzően. Az alapító az alapítói
döntés tervezetét megküldi az ügyvezetőnek azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni.
Az írásbeli meghívónak tartalmazni kell az ülés napirendjét.
Az ülésre meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a könyvvizsgálót. A véleményezési jog az
ügyvezetőt is megilleti. A véleményezésre jogosultak csak személyesen gyakorolhatják e jogukat, képviseletnek
helye nincs. A véleményezésre jogosultak az előterjesztett kérdésekben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
döntenek.
Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a megjelentek nevét,
tisztségét, az alapítói döntéstervezetekre előadott véleményeket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a tag írja alá
(amennyiben az alapító személye azonos az ügyvezetővel, úgy az alapítón kívül a felügyelő bizottság elnöke a
másik aláíró). A jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba bárki betekinthet.
Az alapítói döntésekről az ügyvezető köteles naprakész nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartás tartalmazza a
döntés időpontját, tartalmát és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét is.
Az alapító döntései, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentést
Gyomaendrődi Új Újság folyóiratban 30 napon belül közzé kell tenni. Az alapító azon döntéseit, melyek a közhasznú
társaság bárki által igénybe vehető szolgáltatásaira vonatkoznak, ezen túlmenően a társaság által működtetett
intézmény hirdetőtábláján is közzé kell tenni. A közzétételről az ügyvezető gondoskodik.
Az ügyvezető köteles biztosítani a társaság működésével kapcsolatos iratokba való betekintést, illetve azokról
felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az
ügyvezető köteles bármely, jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy részére az iratbetekintést
haladéktalanul, vagy az iratbetekintést kérővel egyeztetett időben, illetve jogszabály, vagy hatósági határozat által
előírt határidőben teljesíteni. Az iratbetekintésről az ügyvezető külön nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje.
Alapító kijelenti, hogy a működésével, szolgáltatásai igénybe vételével, beszámolói közlésével kapcsolatos
döntéseinek nyilvánosságát az előzőekben megjelöltek szerint (közzététel), valamint az irat-betekintési és
felvilágosítás-adási jog gyakorlásával biztosítja. Amennyiben ezen rendelkezésekkel sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság ezen adatait megyei, vagy országos sajtó útján is közzéteszi.
A társaság köteles a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni, melynek elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tarozik.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a)
számviteli beszámolót
b)
költségvetési támogatás felhasználását
c)
társasági vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) cél szerinti juttatások kimutatását
e)
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok tárulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
f)
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g)
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét Fekete
József (an: Székely Zsuzsanna, sz. h. Mezőberény, sz. i. 1956.11.18., Mezőberény, Békési u. 19/A. sz. alatti
lakos)ügyvezető látja el. Az ügyvezető kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, személyében a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve más jogszabályok szerinti kizáró ok nem áll fenn. Az ügyvezető
megbízatása 2012. január 01-től 2016. augusztus 15.napjáig tart.
Az ügyvezető feladata:
a társaság képviselete
a tagjegyzék vezetése
a társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás
a társaság éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elkészítetése, annak az alapító elé tárása
az alapító tájékoztatása a társaság működéséről
az alapító döntésre felkérése azokban az esetekben, melyekben az alapítói határozathozatal jogszabály
alapján nem kötelező
az alapító döntéshozatalát megelőző, véleményezésre jogosultak ülésének összehívása, jegyzőkönyvének
elkészítése, a jegyzőkönyvek és határozatok nyilvántartása
az alapító döntéseinek nyilvánosságra hozatala, az iratbetekintés biztosítása, felvilágosítás-adás a társaság
közhasznú tevékenységéről.
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Az ügyvezető:
a)
az Nyrt.- ben való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben
b)
nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben
c)
maga, illetve közeli hozzátartozója a társaságnál felügyelő bizottsági taggá nem választható meg
d) maga, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy javára a társaság tevékenységi körébe
tartozó ügyleteket
e)
a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt, ha maga, vagy közeli hozzátartozója a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség aló mentesül, vagy
f)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt /nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratának megfelelő cél szerinti juttatás/
g)
a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűnését megelőző 2 évben legalább egy évig-vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
h)
Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet ügyvezető, aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23., 24. §-iban, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-iban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak
nem felel meg.
Az ügyvezetővel, szemben az előzőekben megjelölt szabályok megszegésével a társaságnak okozott károk
megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.
VIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt, előrenyomott, vagy nyomtatott cégszövege alá a
társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül írja a teljes nevét aláírás-mintának megfelelően.
IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság látja el a működés és a gazdálkodás ellenőrzését. A felügyelő bizottság
tagjainak megbízatása az alábbiak szerint alakul.
A felügyelő bizottság tagjai:
1.) BETKÓ JÓZSEF (an. Novodomszki Zsuzsanna ) 5500.Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1. sz. / 2014.11.15.-től
2019. 11.15-ig/
2.) GÓZAN SÁNDOR (an.: Kató Eszter ) 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 33. / 2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
3.) UNGVÖLGYI JÁNOS (an. Harnos Mária Magdolna ) 5500.Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5. sz. /
2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
A felügyelő bizottsági taggá megválasztottak az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül azt a gazdasági
társaságot, amelynél már ilyen tisztséget betöltenek, írásban tájékoztatni kötelesek.
A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre különösen a következő:
a)
kezdeményezi az alapítónál a véleményezésre jogosultak rendkívüli ülésének összehívását és javaslatot tesz
annak napirendjére, ha véleménye szerint az ügyvezetés jogszabályba, az alapító okiratba, vagy a társaság
alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az alapító érdekeit
b)
megvizsgálja az alapító valamennyi, véleményezésre előterjesztett döntéstervezetét, és azokról véleményt
mond
c)
írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról, és a közhasznúsági jelentésről
d) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
e)
munkája során jelentést kérhet a vezető tisztségviselőkről, illetve tájékoztatást a társaság munkavállalóitól
f)
megvizsgálja a társaság könyvelését, iratait.
A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni és döntéshozatalt kezdeményezni, ha olyan mulasztásról,
jogszabálysértésről, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő tényről szerez tudomást, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítsa, illetve enyhítése a döntésre jogosult hatáskörébe tartozik.
Ugyanezen kötelezettség terheli a felügyelő bizottságot, amennyiben vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó
tényt észlel. A felügyelő bizottság haladéktalanul értesíteni köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az
arra jogosult a működés törvényességének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az, aki:
a)
az alapító hozzátartozója
b)
a társasággal jelen megbíztatásán kívül más tevékenység ellátására irányuló munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll- kivéve: jogszabály másképp rendelkezik-, vagy ennek
hozzátartozója
c)
a társaság közhasznúsági cél szerinti juttatásából részesül-kivéve: a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
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létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatását-, vagy ennek hozzátartozója
d) ezen tisztségének betöltésében a Gt.-ben, vagy a Kszt.-ben megjelölt egyéb kizáró, vagy korlátozó okok
akadályoznak
e)
a közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának tagja az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét követő 2 évben legalább egy évig vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
f)
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23., 24.§-aiban, valamint a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-aiban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
A felügyelő bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A felügyelő bizottság testületként működik. A bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottságot az
elnök hívj össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök nem intézkedik, a tag
maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. A tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma
az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a
bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul köteles az alapító döntéshozatalát
kezdeményezni.
A bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.
X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A társaság vezető tisztségviselője adatai, a cégnyilvántartást részért képező tények és adatok nyilvánosak, azokat a
Cégközlönyben kell közzétenni.
A vezető tisztségviselő tevékenységéért az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható gondossággal köteles
ellátni, kötelezettségeinek megszegése esetén a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felelnek.
Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:
a)
megbízatásának időtartama lejár
b)
az alapító visszahívja
c)
lemond
d) elhalálozik
e)
vagy a törvényben meghatározott egyéb kizáró ok bekövetkezik.
A vezető tisztségviselő bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás
csak annak bejelentésétől számított 60.napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új vezető
tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt
venni. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 2006.évi IV. törvény és a Ksztv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés V. fejezete második bekezdésének első
sorában, és a IX. fejezetének 2. bekezdésnek módosítása adott okot.
Gyomaendrőd, 2014. december 18.
Ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.-
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