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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (továbbiakban:
Törvény) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
módosításával átalakítja a szociális ellátások rendszerét. A módosítások hatályba lépésének határideje 2015.
március 1.
A szociális ellátórendszer átalakítása során az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzati
segélyezéssel kapcsolatos feladatok elválasztásra kerülnek.
A Szt. csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka,
ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, továbbá 2015.
március 1. napjával kerül ebbe a körbe az aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás (eddig rendszeres szociális segély).
A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési
szolgáltatás, azonban a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat nyújtani kell, azzal, hogy 2015.
január 1-ét követően már csak 2015. február 28. napjáig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.
2015. március 1. napjától megszűnik továbbá a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj
is. 2015. szeptember 1. napjától a kötelező óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás. (Ez
utóbbi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvény módosításával megszűnő
támogatás.)
A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat
szabadon dönthet. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az
önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális
problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az
önkormányzat rendeletében határozza meg. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a
méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a Szt. a továbbiakban nem
tartalmazza.
A Törvény átmeneti rendelkezéseivel kifutó jelleggel biztosítja a 2014. december 31–ig már megállapított
támogatásokat. A Törvény az önkormányzatok számára 2015. február 28. napjáig ad határidőt a települési
támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására, a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatára.
Az alábbi táblázatban mutatjuk a szociális ellátó rendszer változását:

Állam által biztosított ellátások
járási hivatali hatáskör
időskorúak járadéka
ápolási díj
alanyi és normatív közgyógyellátás
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, egészségkárosodási, valamint a
gyermekfelügyeleti támogatás

Önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátások
köztemetés
önkormányzati segély 2015. március 1. napjától
rendkívüli települési támogatás
települési támogatás keretében nyújtható támogatás
különösen:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozását végző személy részére
- gyógyszerkiadások viseléséhez
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- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére
2015. március 1. napjától megszűnő ellátások
lakásfenntartási támogatás
méltányossági közgyógyellátás
méltányossági ápolási díj
adósságkezelési szolgáltatás
Az önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátásokkal kapcsolatos változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:
A köztemetés 2015. március 1. napjától a polgármester önkormányzati hatásköréből átkerül a képviselőtestület hatáskörébe. A rendelet felülvizsgálata során gondoskodni kell a hatáskör átruházásról.
Az önkormányzati segély elnevezésében változik, megnevezése 2015. március 1. napjától: rendkívüli
települési támogatás. A fő szabályozás nem változik, a helyi rendeletben egy évvel ezelőtt kidolgozásra került az
önkormányzati segély feltételrendszere, melyen az elmúlt egy év tapasztalatai alapján nem kívánunk változtatni. A
Szt.-ből kikerül minden egyéb feltétel, tehát az önkormányzat teljesen szabad kezet kap e támogatási forma
jogosultsági feltételeinek kialakításában is. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban nem javaslom a jogosultsági
feltételek megváltoztatását.
A települési támogatás jogosultsági feltételrendszerét is teljesen szabadon alakíthatja ki az önkormányzat, a
jogszabály egyetlen egy feltételt ír elő: „a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – ide nem értve az
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére adható támogatást – havi összegét úgy
kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”
A táblázatban látható, hogy négy jogcímet határoz meg a törvényalkotó az önkormányzatok számára, melyek közül
a helyi igények, a helyi problémák alapján az önkormányzat határozza meg azt a támogatási formát, amelyet
biztosítani kíván.
A lakásfenntartási támogatást továbbvinni javasoljuk a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható
települési támogatás bevezetésével. Városunkban több mint négyszáz család vagy egyedülálló személy veszi
igénybe a lakásfenntartási támogatást, nagy az igény rá, nagy segítséget jelent számukra elsősorban a közüzemi
szolgáltatók felé utalt természetbeni támogatás formájában nyújtott ellátás. A jogosultsági kört nem szűkítenénk,
megtartanánk a lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott 71.250.-Ft/hó/fogyasztási egység jövedelemhatárt, a
támogatás havi összegét sávosan állapítanánk meg:
fogyasztási egység
támogatás összege Ft/hó
0-28 500
6 000
28 501-57 000
5 000
57 001-65 500
4 000
65 501-71 250
3 000
A legkisebb összeg kedvezőbb lesz a jelenleg meghatározott 2.500.-Ft/hónál. A Szt. kimondja, hogy lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási
támogatásnak kell tekinteni. A támogatást továbbra is a közüzemi szolgáltatók felé kívánjuk utalni, így a
megállapított támogatás cél szerinti felhasználása biztosított. A helyi rendelet felülvizsgálatával párhuzamosan
megkeressük a közüzemi szolgáltatókat, írásban jelezve azt, hogy továbbra is természetbeni támogatásként kívánja
biztosítani önkormányzatunk a támogatást, kérjük az együttműködésüket.
A méltányossági közgyógyellátást továbbvinni javasoljuk gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatás bevezetésével. Jelenleg az alkalmanként jelentkező gyógyszerkiadásokra igénybe vehető önkormányzati
segély megállapításával segítjük az arra rászorult személyeket. E támogatást terjesztenénk ki, abban a formában,
hogy ugyanazokkal a feltételekkel jogosultak lehetnek a rendszeres támogatásra is, amennyiben az ellátást kérő
személy gyógyszerkiadása rendszeresen jelentkezik. A rendszeresen adható támogatást maximum egy évre
állapítanánk meg, a felmerülő gyógyszerkiadás időtartamának függvényében.
Jelenleg is sokan vannak, akik rendszeresen kérik ezt a fajta önkormányzati segélyt, illetve a kifutó méltányossági
közgyógyellátásban részesülő személyek is igényelni fogják ezt a települési támogatást, mivel önkormányzati
segítség nélkül nem képesek gyógyszereiket akár alkalmanként akár rendszeresen megvásárolni.
Jelenleg is utalvány formájában biztosítjuk a támogatást, melytől a jövőben sem térnénk el, így biztosított a
támogatás cél szerinti felhasználása.
A rendszeres támogatásnál a jogosultsági kör, a gyógyszerkiadás (5.000.-Ft) és a támogatás havi összegének
maximuma a jelenlegi gyógyszer kiadásokhoz igénybe vehető önkormányzati segély feltételeihez igazodna, azzal,
hogy az eddigiektől eltérően a támogatás összegét nem a gyógyszerkiadás 50 %-ában, hanem 100 %-ában
biztosítanánk, az eddigi maximum összegeket megtartva:
egy főre eső jövedelem
havi támogatás
0-28 500
10 000
28 501-42 750
7 500
3

42 751-65 500
5 000
Ezzel a módosítással a kevesebb gyógyszerköltséghez segítséget kérő személyek kerülnek kedvezőbb helyzetbe.
A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható
támogatást nem javaslom bevezetni. E támogatásforma veszi át a méltányossági ápolási díj funkcióját.
Önkormányzatunk 2009. szeptemberében megszüntette a méltányossági ápolási díjat, akkor két fő részesült a
támogatásban. Szigorú jogosultsági feltételrendszert – fizetés nélküli szabadság igénybevétele az ápolás
időtartamára, ténylegesen csak a munkából kiesett személyeknek jelentett ez a segély jövedelempótlást - írt elő az
önkormányzat, mely alapján nem volt igény a támogatásra. Kedvezőbb feltételek meghatározása esetén a
támogatás forrásigénye olyan mértékben megnövekedhet, melyet Önkormányzatunk saját erőből nem lenne képes
fedezni.
Nem javaslom az önkormányzat számára a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére települési támogatás bevezetését az alábbiak miatt:
Az adósságcsökkentési támogatást önkormányzatunk évekkel ezelőtt megszüntette, mivel a támogatás nem töltötte
be funkcióját, arra ösztönözte a nehéz anyagi helyzetben lévő személyeket, hogy hátralékot halmozzanak fel, melyet
aztán önkormányzati segítséggel részletekben fizessenek meg. Azonban egyre több esetben történt meg az, hogy
nem bírták teljesíteni a részletfizetést, visszafizetési kötelezettségük keletkezett, melyet önként nem teljesítettek és a
végrehajtás sem hozott pozitív eredményt. Ezen okra hivatkozva szüntette meg az önkormányzat a támogatást.
Az önkormányzati segélyezési rendszerünkben krízis helyzetre tekintettel támogatást nyújt önkormányzatunk azon
személyek számára, akik a család jövedelmének 50 %-át elérő összegű közüzemi számlát nem képesek megfizetni.
Ez a segélytípus részben átveszi az adósságcsökkentési támogatás szerepét, hiszen alkalmanként segítséget nyújt
egy-egy magasabb összegű közüzemi számla megfizetésében, legyen az elszámoló számla, vagy már felhalmozott
hátralék. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyre többen igénylik ezt a fajta támogatást. Ezért is
hivatkoztam arra az előterjesztésben, hogy tapasztalataink szerint az önkormányzati segélyezési rendszer betölti
funkcióját, nem kívánunk azon változtatni.
Összegezve azt javasoljuk az Képviselő-testületnek, hogy települési támogatás keretében a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást és - gyógyszerkiadások viseléséhez
nyújtható települési támogatást biztosítsa önkormányzatunk.
A Szt. változása a települési támogatás feltételrendszerének meghatározásán kívül további rendeletmódosítást
szükségessé:
- hatályon kívül kell helyezni a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó szabályozást.
- hatályon kívül kell helyezni a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást
- hatályon kívül kell helyezni az aktív korúk ellátásra valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
további feltételeként előírt lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályozást.
A helyi rendelet normaszövegén átvezetésre kerülő módosítás olyan nagymértékű, hogy új rendelet megalkotása
válik szükségessé. Javaslom a Képviselő-testületnek új helyi rendelet megalkotását.
Pénzügyi, költségvetési forrás bemutatása
Az előterjesztés mellékletében található táblázat tartalmazza a 2015. év pénzbeli és természetbeni ellátások
tervezetét.
Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetésben a helyi szociális feladatok ellátására az alábbi támogatásban
részesül:
1.
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III.1.) jogcímen
a 2015. január-február, március hónapban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett
összegek 80 %-ára
a 2015. évben fizetendő rendszeres szociális segély 90 %-ára
a 2015. március 1. napját megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90 %-ára
az óvodáztatási támogatás 100 %-ára
igényelhet támogatást Önkormányzatunk.
A jogosultak létszámának alapján ezen a jogcímen önkormányzatunk 32.050 e Ft összegben hívhatja el az állami
támogatást.
2.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - a 32.000 forint egy lakosra jutó
adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A Magyar
Államkincstár a 2015. állami támogatás felmérés eredményéről írásban tájékoztatta Önkormányzatunkat. E
tájékoztató szerint fenti jogcímen 69.623 e Ft illeti meg Önkormányzatunkat.
A támogatás az 1. pont szerinti ellátások önrészére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni
ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő
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támogatására, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.
A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra is tekintettel határoztuk meg az új ellátási formaként bevezetésre kerülő
települési támogatási formákat.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatásra 20.430 e Ft-ot, a
gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra 9.000 e Ft-ot terveztünk 2015. évre, amely
ténylegesen 10 hónap, mivel az új támogatási formák 2015. március 1. napjától kerülnek bevezetésre.
2015. költségvetési évben önkormányzati saját erőt nem igényel önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és
természetbeni ellátások biztosítása.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására
javaslatot tenni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet normaszövegének megalkotására a szabályozási
koncepció elfogadását követő testületi ülésen kerül sor.
Döntési javaslat
"A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény szerinti módosításokat átvezeti a normaszövegen, valamint az
alábbiak szerint határozza meg a települési támogatás feltételrendszerét:
2015. március 1. napját követően rendkívüli települési támogatásként biztosítja a jelenleg hatályban lévő
önkormányzati segélytípusokat.
-2015. március 1. napjával bevezeti a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési
támogatást az alábbi feltételekkel:
fogyasztási egység

0-28 500
28 501-57 000
57 001-65 500
65 501-71 250

támogatás összege Ft/hó
6 000
5 000
4 000
3 000

2015. március 1. napjával bevezeti a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást az
alábbi feltételekkel:
egy főre eső jövedelem

havi támogatás
10 000
7 500
5 000

0-28 500
28 501-42 750
42 751-65 500

Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a változások olyan mértékben módosítják a rendelet normaszövegét, mely új
helyi rendelet megalkotását teszi szükségessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy felülvizsgálat eredményének megfelelően a Képviselő-testület 2015. februári
ülésére készítse elő a rendelet-tervezetet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Pénzbeli és természetbeni ellátások tervezése 2015
Ellátások megnevezése
Rendszeres szociális segély
egészségkárosodott

Rendszeres/
eseti

rendszeres

Létszám
fő

23

Egy fő/hó eső
átlagos
támogatás

25.000

rendszeres

19

26.000

rendszeres

22

28.000

rendszeres

200

22.800

megszűnő 02.28-ával

Óvodáztatási támogatás
Közgyógy méltányossági
megszűnik 02.28-ával
települési támogatás
gyógyszerkiadásokra 10 hó

települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadásokhoz10 hó

önkormányzati segély
Önkormányzati segély
gyermek jogán

önkormányzati segély
Temetési kiadásokra

Köztemetés
Első lakáshoz jutók
támogatása

rendszeres

5.000

90

1.552

173

1.482

1.334

148

1.848

1.663

185

13.680

10.944

2.736

17.730

15.957

1.773

600
760

600
0

0
760

.

eseti
rendszeres

40
58

100
0

rendszeres

9.000

9.000

rendszeres

20.430

20.430

eseti
eseti

250
300

0
0

5.000
4.000

0
0

5.000
4.000

eseti

120

0

6.000

0

6.000

0
0

3.000

0

3.000

3.000
1.000
2.000
91.255

0
0
0
32.050

3.000
1.000
2.000
59.205

eseti
eseti

- Kamatmentes kölcsön
- Vissza nem tér. Tám.

Elemi kár
összesen

1.725

80

2015. január, február, március
hónapban folyósított

Lakásfenntartási tám.

Saját forrás
(ezer forint)

90

2015. évben fizetendő

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás

Állami
normatíva
(ezer forint)

90

2015. évben fizetendő

Rendszeres szociális segély
helyi rendelet alapján

Összes kiadás
(ezer forint)

90

2015. évben fizetendő

Rendszeres szociális segély
nyugdíjkorhatárt elérte

Állami
támogatás %ában

eseti
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi napközi támogatásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Giricz Ilona a Tulipános Nonprofit Kft. képviselője az alábbi kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz:
„Azzal a kéréssel fordulok a Polgármester Úrhoz, hogy a Tulipános Óvoda családi napközi csoportját anyagilag
támogatni szíveskedjék.
Indokaim:
A családi napközit 2009-ben nyitottuk, engedve az igényeknek, ahol Öregszőlő bölcsődés korú gyermekeit fogadjuk.
Az engedélyünk 7 gyermek fogadását teszi lehetővé. Mivel ez szociális intézmény, az állami támogatása igen
csekély, számolnak azzal, hogy a szülők finanszírozzák az ellátást. A 7 gyermekre 134. 100.-/hó támogatást kapunk.
A beírt gyermekünk 10 fő. Körzetünkben nincs más lehetőség elhelyezni a bölcsődés korú gyermekeket. Van
közöttük dolgozó szülő gyermeke, de olyan is, akit a családsegítő, vagy a gyámügy ajánlott figyelmünkbe, és
javasolták a felvételét. Minden gyermeknek van gyermekvédelmi kedvezménye, így az étkezésük ingyenes.
Az állami támogatás nem teszi lehetővé, hogy a gyermekek étkezését finanszírozni tudjuk, ezért kérem a
Polgármester Urat, hogy a város két bölcsődéjéhez hasonlóan, a mi gyermekeink után is kaphassunk támogatást.
Bízom a kedvező elbírálásban.”
A hivatal megvizsgálta a benyújtott kérelmet és az alábbiak miatt a családi napközi támogatását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek:
a családi napközi ugyan nem tartozik az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé, azonban a
településrész bölcsődés korú gyermekeinek napközbeni ellátását biztosítja. A családi napköziben ellátott gyermekek
hátrányos szociális és anyagi helyzetben élnek, számukra fejlődésük szempontjából nagyon fontos a biztonságos
környezetben eltöltött napközbeni ellátás.
A családi napközi, mint ahogy Giricz Ilona is említette levelében 268.200 Ft/év/gyermek állami normatívára
jogosult, ezen kívül semmilyen más támogatásban nem részesül a fenntartó.
Az ellátáshoz a fenntartó nem állapított meg térítési díjat, a szülők ezt nem is lennének képesek megfizetni.
Az étkeztetés térítési díja esetében a családi napközibe beíratott gyermekek mindegyike rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, így 50 %-os normatív kedvezményre jogosultak.
2015. február 1. napjától a napi étkezési térítési díjat a fenntartó 400 Ft/fő összegben állapítja meg. Havi
térítési díj összege (400.-Ft x 20 nap) 8.000.-Ft, melynek felét a szülőknek kell megfizetni, ezért az önkormányzati
támogatás összegét gyermekenként – ténylegesen beíratott gyermekek után, maximum férőhely létszáma – havi
4.000.-Ft-ban javaslom megállapítani. Az önkormányzati támogatás éves összege 7 gyermekre számolva (4.000.-Ft
x 12 hónap x 7 fő) 336.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni:

Döntési javaslat
"Tulipános Nonprofit Kft. családi napközi szolgáltatásának támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Nonprofit Kft. kérelmének helyt adva, a
családi napközi szolgáltatásához önkormányzati támogatást biztosít az alábbi szerződésben rögzített feltételek
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szerint és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd,
Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8010-571-04; képviseli Giricz Ilona ügyvezető
továbbiakban: Működtető) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 310/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozatával hozzájárult, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. számú óvodaépületben a Tulipános Óvodai
Oktató Kht. (az átalakulást követően a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.) családi napközit működtessen, azzal
a kikötéssel, hogy a családi napközi működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti.
1.) Működtető kijelenti, hogy a családi napközi jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a családi napközi engedélyezett férőhelyének száma: 7 fő.
2.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy közöttük a jelen szerződés 2015. február 1. napján lép hatályba
határozatlan időtartamra. A szerződés megszűnik, ha a Működtető családi napközi működési engedélye
visszavonásra kerül. Működtető a működési engedély visszavonását köteles három napon belül írásban bejelentenie
az Önkormányzatnak. Amennyiben Működtető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget a jogosulatlanul felvett
támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.
3.) Az Önkormányzat gyermekenként 4.000.-Ft összegű támogatást biztosít, melyhez Működtető minden tárgyhót
követő 10. napjáig köteles benyújtani az ellátott gyermekek névsorát, a támogatás folyósítására ennek arányában
kerül sor. Működtető nem jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben az ellátást igénybevevő gyermek nem
szerepel a PTR-ben.
Az Önkormányzat nem folyósít támogatást az engedélyezett férőhelyen felül ellátott gyermek után, valamint az
Önkormányzat csak olyan gyermek után folyósít támogatást, aki nem jogosult vagy kötelezett óvodai ellátásra.
Működtető 2016. január 1-től kezdődően a tárgyévre vonatkozó támogatási igény módosítását tárgyév január 15-ig
nyújthatja be írásban. A kérelemben meg kell jelölni az étkezési térítési díj változásának okát. Működtető nem
jogosult módosításra, amennyiben a tárgyévben az étkezési térítési díj nem növekszik.
4.) Működtető tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatnak évente köteles a tevékenység összegzéséről szakmai
beszámolót készíteni.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az Áht-ban valamint a Gyvt.-ben foglaltak
az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 3 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2015. február 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Giricz Ilona
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának
felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 643/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozatával utasította a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Önkormányzati Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi
gazdálkodása többletfinanszírozásának okait és a felelősségi viszonyokat. A gazdálkodás felülvizsgálatát az tette
szükségessé, hogy az intézmény vezetője 2014. decemberében kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselőtestületéhez, mely kérelemben jelezte, hogy az intézmény 2014. évi kiadásainak finanszírozását nem tudja
megoldani a feladat ellátására biztosított állami támogatásból és a realizálódott saját bevételéből, így önkormányzati
kiegészítő támogatásra van szüksége.
A Képviselő-testület a Kistérségi Óvoda részére 2,5 millió Ft összegű támogatási keretet hagyott jóvá.
Az Óvoda 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása előtt 2014. február 24-én költségvetési egyeztető
tárgyalásra került sor az intézmény és az önkormányzat vezetőinek jelenlétében. Már ezen az egyeztető tárgyaláson
jeleztük az intézmény vezetője felé, hogy nagyon takarékos gazdálkodást szükséges egész évben folytatnia annak
érdekében, hogy a csökkenő gyereklétszámból adódó lecsökkent állami támogatás összegéből biztosítható legyen a
felmerülő kiadások finanszírozása. Az intézmény költségvetési rendelete úgy került összeállításra, hogy tartalmazott
2014. július 1-jétől 1 csoportcsökkenést, melyhez kapcsolódóan 1 óvodapedagógus és 1 fő dajka leépítését kellett
végrehajtani. A költségvetési rendeletbe beépített létszámintézkedés végrehajtására év közben nem került sor. Az
egyeztetésről készített jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda saját gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan
működő költségvetési szerv, így a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjére vonatkozóan - a jogszabályi előírásnak megfelelően - megállapodást kötött a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetése teljesítéséért az
önállóan működő költségvetési szerv vezetője a felelős. A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
Az intézmény gazdálkodását év közben is folyamatosan vizsgáltuk és több alkalommal (1-4 havi
intézményfinanszírozás, féléves beszámoló, háromnegyed éves beszámoló, 2014. novemberi tájékoztatás) 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.
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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata belső ellenőrzés keretei között vizsgálat alá vonta az intézmény gyermek-és
csoportlétszám alakulását 2013. szeptember 1. és 2014. szeptember 30-ai időszak tekintetében. A belső ellenőri
jelentést 2014. december 2-án kapta kézhez önkormányzatunk. A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. A
belső ellenőr megállapításai is rögzítik, hogy a vizsgált nevelési években több óvodapedagógus volt foglalkoztatva a
finanszírozott, elismert létszámon felül, mely a fenntartó részére többletterhet jelent. A belső ellenőrzés továbbá
megállapította, hogy az óvodában a beíratott gyermekek számában csökkenés következett be (2013. október 1.: 207
fő, 2014. október 1. 183 fő), mely egyben az óvodai férőhely kihasználtság kedvezőtlen alakulását is eredményezte.
Javasolta az óvodai összevonás lehetőségének a felülvizsgálatát, főleg az 50% alatti férőhely kihasználtságú
telephelyek esetében. Az intézmény részére a belső ellenőrzési jelentést 2014. december 17-én megküldtük és az
abban foglalt megállapításokra írásbeli reagálást kértünk, mely reagálás szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
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
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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, a 2014-ben felmerült kiadások és bevételek
különbözeteként az önkormányzatnak a decemberben jóváhagyott 2,5 millió Ft összegű keretből 1.569.000 Ft
kiegészítést szükséges biztosítania az intézmény részére, így az egy gyermekre eső önkormányzati támogatás
összege 7.885 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 a szerződés alapján ellátott
feladathoz az önkormányzatnak 1.103.900 Ft (140 fő*7.885 Ft/fő/év) összegű támogatást szükséges biztosítani a
nonprofit kft-k részére.
2014. évi óvodai működési kiadás és bevétel alakulása
Adatok ezer Ft-ban
személyi juttatás
járulék
dologi kiadás
műk.c.pe.átadás
beruházások
összes működési kiadás

eredeti előirányzat
74 750
20 932
10 622
0
0
106 304

mód.előirányzat
teljesítés 1-12 hó
77 643
77 864
21 666
21 952
11 076
11 002
228
228
425
414
111 038
111 460

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

948
357
250
524
593
2
2 674

bevétel kiadás különbsége

105 939

108 984

108 786

állami támogatás év végi elszámolása

107 217

Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása

1 569

*A csárdaszállási önkormányzati kiegészítő támogatás összegének átutalása 2015. évben fog megtörténni, ezt az
összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata előlegezte meg az intézmény részére, hiszen az elszámoláshoz az
adatok 2014. évben még nem álltak rendelkezésre.
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

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás majd átalakulását követően Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa intézményirányítói hatáskörében
2013 és 2014. évben az alábbi döntéseket hozta a Kistérségi Óvoda működtetésével kapcsolatban:
2013. február

2013. március

Pályázati kiírás óvodavezetői álláshely betöltésére – az Óvoda tantestületének írásos
véleményét kérte be, egyező vélemény esetén dönt a megbízásról, eltérő vélemény esetén a
pályázati kiírásról dönt.
A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetési tervezete – önkormányzati kiegészítés 2 042 e Ft
A 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása – az
óvodai beíratást 2013. április 8. 9. 10. napokra rendelte el.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetőjének megbízatása - –
megbízta Czikkelyné Fodor Tündét a Kistérségi Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával. A
9

2013. május

2013. június
2013. augusztus

2013. szeptember
2013. október

2014.
február 3.

2014.
február 20.

2014.
február 28.
2014. április

megbízás öt évre szól 2013. augusztus 15-től, 2018. augusztus 15-ig.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapdokumentumainak fenntartói
jóváhagyása - tudomásul vette a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
pedagógiai programjának, házirendjének és szervezeti és működési szabályzatainak
módosítását.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a
Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi
Óvoda 2012. évi zárszámadása - elfogadja és jóváhagyja az intézmények 2012. évi
pénzmaradvány összegeit (Térségi Szociális Gondozási Központ 10.559 E Ft, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2 E Ft).
Összefoglaló jelentés a 2012 évi belső ellenőrzésekről - Kistérségi Intézmények - összefoglaló
jelentést elfogadta
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitvatartásának meghatározása –
meghatározta az intézmény nyári nyitva tartás szüneteltetésének az időtartamát
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása valamint
a pénzügyi –gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozó megállapodás módosítása – fenntartóváltozás miatti módosítások jóváhagyása
A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2013/2014- es tanévben indítandó
csoportok és létszámok jóváhagyása – *a döntés bemutatása külön kerül bemutatásra
Tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda által benyújtott
pályázatról - pályázatot nyújtottak be egy tehetség-segítő program megvalósítására. Az
igényelt támogatási összeg 1.952.000 Ft, az összes költség elszámolható, saját forrás
biztosítása nem kötelező. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik. Az
eredményhirdetés várható időpontja 2013.augusztus 23.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása - Kormány 2013. augusztus
29. napján közzétett pedagógus bértáblára tekintettel kellett módosítani az intézményvezető
bérét.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési koncepciója
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2013/2014-es nevelési év munkatervének
tudomásul vétele – a beszámoló elfogadásra került, a fenntartó a munkatervet tudomásul
vette.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása – a szerződést a fenntartó
jóváhagyta
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetés tervezete - beterjesztését tudomásul veszi, és alkalmasnak tartja további
egyeztetés lefolytatására.
A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása – az
Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő beíratást 2014. április 28. 29. 30. napokra
rendelte el
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai meghatározta az intézmény nyári nyitva tartás szüneteltetésének az időtartamát
A gyomaendrődi Százszorszép Óvoda fejlesztése, DAOP pályázat - Óvoda fenntartója
tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. április 2-án pályázatot
nyújtott be a DAOP-4.2.1-11 számú pályázati felhívás alapján, „A gyomaendrődi Százszorszép
Óvoda fejlesztése” címmel (DAOP-4.2.1-11-2012-0032).
A pályázatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata változtatás nélkül fenntartja.
A fenntartó egyetért a pályázatban foglaltakkal, mert a működési fel-tételeket javítja, az óvoda
működtetése költséghatékonnyá válik.
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Tár-sulás Társulási
Tanácsa tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés
megvalósításához szükség önerőt ( 6.300.000 Ft-ot) a 2014. évi költségvetési rendeletébe
beépíti.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
költségvetése
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetése
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
zárszámadási beszámolója – meghatározta a zárszámadási beszámolót
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2014. június

2014. augusztus
2014. szeptember

2014. november

2014. december

2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás intézményeinél – elfogadta a jelentést
Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása kormányzati funkciókódoknak való megfeleltetés miatti módosítás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda pályázaton való részvételének
támogatása - hozzájárul, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be az Erdei óvoda
programban való részvétel támogatásának igénylésére című pályázatra - A pályázat
összköltségvetése 270.000 Ft, az igényelt támogatás (60 %) 162.000 Ft, a fennmaradó 40 %
nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az igényelt támogatásból a szakmai programokhoz
szükséges eszközbeszerzést és a Pájer Strand díját finanszíroznák.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési határozatának módosítása
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása kormányzati funkciókódoknak való megfeleltetés miatti módosítás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015- es tanévben indítandó
csoportok és létszámok jóváhagyása - *a döntés bemutatása külön kerül bemutatásra
Beszámoló a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által
fenntartott intézmények 2014. 1-6. havi gazdálkodásának alakulásáról
A társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös nevelési év munkatervének
tudomásul vétele - a beszámoló elfogadásra került, a fenntartó a munkatervet tudomásul
vette.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása – a 2014-15. nevelési évre
a közalkalmazotti bértábla alapján módosulnak a pedagógus bérek
Az óvodai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása, az esélyegyenlőségi
helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési koncepciója
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi ellenőrzési
terve
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési határozatának módosítása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme - megismerte a fenntartása alá
tartozó Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelmét, melynek értelmében a
2014. évi kiadásainak finanszírozásához az intézmény 2,5 Millió Ft összegű támogatási keret
biztosítását kérte Gyomaendrőd Város Önkormányzatától.

*A 2013/2014- es és a 2014/2015-ös tanévben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása:
csoportok és létszámok jóváhagyása:
Óvoda
Százszorszép
Csemetekert
Napsugár
Margaréta
Gyomaendrőd:
Csárdaszállás
Összesen:
maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezése
Csemetekert
Kis-középső csoport
Nagy-középső csoport
az Óvoda engedélyezett
álláshelyeinek száma

2013/2014
Gyermek és csoportszám
77 (86)fő/ 4 csoport
51 (55)fő/ 2 csoport
22 (24)fő/ 1 csoport
42 (44)fő/ 2 csoport
192 (209) fő/ 9 csoport
13 (13) fő/ 1 csoport
205 (222)/ 10 csoport
2013/2014
Létszám
26(27)
25(28)
2013/2014

2014/2015
Gyermek és csoportszám
78 (85)fő/ 4 csoport
46 (46)fő/ 2 csoport
22 (25)fő/ 1 csoport
32 (34)fő/ 1,5 csoport
178 (190) fő/ 8,5 csoport
15 (16) fő/ 1 csoport
193 (206)/ 9,5 csoport
2014/2015
--------2014/2015

33 fő
20 fő óvodapedagógus
10 fő dajka
1 fő óvodatitkár
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33 fő
20 fő óvodapedagógus
9,5 fő dajka (9 fő 8 órás, 1 fő 4 órás)
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens

1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

1 fő karbantartó

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2013 és 2014-es években az
óvoda működtetésével kapcsolatban az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
2014. májusi ülésen:
Részletes tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda működéséről a 106/2014. (IV.16.)
Gye. Kt. Üokke. Határozata alapján – A Bizottság tudomásul vette a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi
Óvoda működéséről szóló tájékoztatót azzal, hogy az óvoda éves beszámolóját a Társulási Tanács elfogadását
követően a bizottság is meg kívánja ismerni.
2014. szeptemberi ülésen:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös nevelési év munkatervének tudomásul vétele – a bizottság javasolta
a fenntartó számára a beszámoló elfogadását, a munkaterv tudomásul vételét.
2014. decemberi ülésen:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme - A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
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 határozzon meg.
Az előterjesztés mellékletét képezi az Ügyrendi Bizottság 2014. május, szeptember és decemberi ülésének
jegyzőkönyv részlete, mely a fenti előterjesztések tárgyalását tartalmazza.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a település óvodáinak férőhelyszámát, illetve a felvett gyermekek számát 20102014-es évekre lebontva:

Vásártéri Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek
Selyem úti Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek
Tulipános Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek
Kossuth úti Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek
Napsugár Óvodák
-férőhely
-felvett gyermekek
Csemetekert Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek
Margaréta Óvoda
-férőhely
-felvett gyermekek

2010/2011.
nevelési év

2011/2012.
nevelési év

2012/2013.
nevelési év

2013/2014.
nevelési év

2014. október 1.
stat. adat

74
64

74
70

74
69

74
71

74
70

90
90

90
92

90
92

90
90

90
86

40
20

40
20

40
20

40
23

40
24

114
85

114
87

114
83

114
83

108
76

80
50

30
25

30
25

30
24

30
22

83
70

83
59

83
60

83
53

83
40

82
79

82
78

82
56

82
46

82
32

A Vásártéri, a Selyem úti és Tulipános Óvoda fenntartóival Önkormányzatunk köznevelési szerződést kötött. A
Kossuth úti Óvoda a 2011/2012. nevelési évben a Kis Bálint Általános Iskola tagintézményeként működött, 2012.
szeptember 1. napjával a Kistérségi Óvoda keretében lát el óvodai feladatot.
A Napsugár Óvodák a 2010/2011. nevelési évben még mindkét (Szabadság úti és Fő úti) telephelyen is működött, a
következő nevelési évtől csak a Szabadság úti Óvoda működik. Mind a Napsugár, mind a Csemetekert, mind a
Margaréta Óvoda 2012. szeptember 1. napjától szintén a Kistérségi Óvoda keretén belül működik.
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A három nem önkormányzati fenntartású óvodában az elmúlt évek alatt nem csökkent a gyermek létszám.
A Napsugár Óvodában (nem számítva a telephelycsökkenést) kismértékű a felvett gyermekek számának
csökkenése, drasztikus csökkenést tapasztalhatunk a Csemetekert és a margaréta Óvodákban.
Az intézményvezető felelősségéről a köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
„69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője
a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem
rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában
a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
b) önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a
köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
f) képviseli az intézményt.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelőtestület vezetéséért,
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és
ellenőrzéséért,
d) önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés alapján a
nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a
köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,
g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel
való megfelelő együttműködésért,
i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.”
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntési javaslatát megfogalmazni.

13

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda vezetőjével 2014. 02. 24-én 14 órakor
megtartott Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetésével kapcsolatos egyeztetésről
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Üléstermében
Jelen vannak:

Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető
Várfi András
polgármester
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Tóthné Gál Julianna
pénzügyi ügyintéző

Várfi András polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Szilágyiné Bácsi
Gabriella pénzügyi osztályvezetőnek.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet
egyeztetésére kerül sor. Az elkészített anyag azt mutatja, hogy az intézmény az államtól kapott támogatásból
meg tudja oldani a kiadásainak a finanszírozását. Ennek ellenére azt látják, hogy beszélni kell az intézmény
működtetéséről annak érdekében, hogy a feladat finanszírozásból kapott támogatás fedezze a keletkezett
kiadásokat. Úgy vélte, évközben intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy valóban ne kelljen kiegészíteni
az intézmény működtetését 2014-ben, illetve a következő költségvetési évben sem. Elmondta, Tóthné Gál
Julianna pénzügyi ügyintézőt azért kérte meg, hogy jelenjen meg ezen az egyeztetésen, mert ő foglalkozott az
intézmény költségvetésével, jelezte azokat a problémákat, amelyekről mindenképpen szükséges lesz beszélni.
Most el fogja mondani, melyek azok a területek, amelyeket végig kell gondolniuk annak érdekében, hogy ne
kelljen kiegészítő támogatást biztosítani, mert ez a vállalkozásban működő óvodáknak nyújtandó támogatásra is
hatással lesz.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy 2013. évben a bérre kapott támogatás teljesen
fedezetet nyújtott a bérre, sőt maradt 7 millió forint, amit át tudtak csoportosítani a dologi kiadásokba. A tavalyi
évben a bérek úgy alakultak, hogy kevesebb volt a szeptemberi bérrendezésig az ilyen jellegű kiadás, mint a
megállapított állami támogatáshoz az átlagbér. Illetve az óvoda megindulása 235 fő gyermek létszámmal történt,
ez tavaly szeptemberre 207 főre csökkent le. Ebben az évben is ugyanennyi a létszám. Az évvégére pedig
várhatóan 175 főre fog fogyatkozni a gyermek létszám. Az adatok mutatják, hogy ez egy nagymértékű gyermek
létszám csökkenés. Ez magával vonja azt is, hogy támogatást a pedagógusokra most már nem 20 főre, hanem
18,8 főre, míg az év utolsó hónapjára már csak 16,4 főre lehet számítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, több pedagógus van.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző úgy vélte, a tervszámokhoz képest több van a 8/12 időszakban.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető rámutatott, hogy a pénzügyi törvény ütközik a közoktatási
törvénnyel.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző úgy vélte, emiatt a dologi kiadásokból 2,8 millió forintot át kellett
csoportosítani, hogy erre a létszámra a pedagógusbért ki tudják fizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, nagy ütközés nem lehet egymással.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető rámutatott, hogy ez pedig így van. Minden pontosan az „SNI” és a
pénzügyi törvény szerint volt. A tavalyi év szeptembertől nem jár plusz normatíva az SNI-s gyermekeknek,
ugyanúgy egy főnek számítanak, az eddigi három helyett. Elmondta, hogy 10 csoport van, a közoktatási törvény
szerint 2 pedagógussal – egy délelőtt, egy délután - számolva 20 fő.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a vállalkozási formában működő óvodáknál
a bérre kapott támogatásból csoportosítanak át a dologi kiadás finanszírozására.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető rámutatott, éppen most beszélt egy közoktatási szakértővel, aki
elmondta, a vállalkozási formában működő óvodákra nem vonatkozik a közoktatási törvény ezen szakasza (egy
délelőttös, egy délutános pedagógus), ők igénybe vehetik azt a régi formát, hogy délután pedagógiai
asszisztenseket alkalmaznak. Míg ők ezt nem tehetik meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző jelezte, ezt nem látta még így leírva egyik törvényben sem.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy ő sem látta leírva, ezt egy közoktatási szakértő
mondta neki.
Dr. Csorba Csaba jegyző utalt arra, hogy végig tekintette az óvodákat.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy náluk egy csoportban két pedagógus van, napi 2 óra
átfedési idővel. Ezt írja elő a közoktatási törvény.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző úgy vélte, emiatt kellene a csoportlétszámokat is megnézni. Utalt arra,
hogy a tavalyi évben, amikor 235 gyermek járt, akkor 10,5 csoport volt. Amikor lecsökkent 207 főre, akkor egy
fél csoport csökkenés következett be.
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Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető jelezte, mindenki tudja, hogy túlműködő létszámokkal dolgoztak,
mert így volt megállapítva a 11 csoport. A Margaréta Óvodában csökkent a gyermek létszám, elvették a
harmadik csoportot.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, valami még akkor sem stimmel, mert a pedagógus létszám nem lehet több.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző úgy vélte, csoport létszámokat kellene felülvizsgálni, mert
nagymértékben csökkent a gyermek létszám, és a csoportok száma arányosan nem csökkent. Valószínűsítette, az
is problémát jelenthet, hogy nem egy nagy óvoda van, hanem több helyen vannak. Pl. Csárdaszálláson a 13 fő az
nem lehet több.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, a csárdaszállási dolgot külön is kezelik.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző rámutatott, hogy a többi óvodákról beszélve 7,8 millió forint összegű
működési kiadás lett a gyomai óvodákra megtervezve. Ez az összeg tavaly 17 millió forint dologi kiadás volt.
Elmondta, hogy kigyűjtögette, mennyi számlát hozott be ebben az évben (febr. 17-ig) az Óvodavezetője. (Ebben
Csárdaszállás is benne van.) 2,8 millió forint összegű számlát adott be.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető jelezte, visszautalásra került 330.000 Ft az E-ON-tól. Így ez az
összeg csak 2,5 millió forint.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető szerint ez az összeg az éves 7,8 millió forinthoz képest sok.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető jelezte, a tavalyi évben 17 millió forint volt.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető elmondta, attól fél, hogyan fedezi majd a jelentkező
kiadásokat.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző rámutatott, hogy tavaly átcsoportosítottak a személyi juttatásból a
dologi kiadásokba.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, két főnek a bérét kell átcsoportosítani.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, a tavalyi évben kiegészítésre került – míg a törvényi
változás ki nem jött – a 2,2 millió forint a karbantartónak, amit a dologi kiadásuk terhére ki tudtak fizetni. Azt
sem az önkormányzatnak kellett fizetni.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző hozzáfűzte, hogy a REHAB hozzájárulásra 749.000 Ft-ot terveztek
be, a múlt héten kapta meg az egyik leszázalékolt dolgozó, hogy megvonták tőle a járadékot, ez is további
600.000 Ft-ot jelent a 2014-es évre. Ez nincs beépítve, mivel ezt most tudták meg. Ez a járulékoknál jelentkezik,
nem a dologi kiadások közt. De ide is valahonnan át kellene csoportosítani.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, az érintett dolgozójuk vállalja a fellebbezést.
Amennyiben lecsökkentik a munkaidejét 6 órára, abban az esetben még vállalni tudja az intézmény.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, a 2014. év elmegy így, de a 2015. év már nem. Ez azt jelenti, hogy 2 fő
már ebben az évben sem fog kijönni. Többet az önkormányzati óvodának nem fog adni a testület, a többi
óvodával kötendő szerződés is azonos támogatást fog biztosítani. Ha az egyik „megugrik”, az vonzza maga után
a másikat is. Ez három óvodát érint. Erre költségvetési fedezet nincsen. Úgy vélte, vannak az óvodában
tartalékok. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket nem biztos, hogy szabad felvállalni. Arra mindig vissza
fognak kérdezni, hogy mennyi a létszám vonzata és mennyi a költségvetési kihatása. Amennyiben olyan létszám
vonzata van, ami nem térül meg, azt nem lehet bevállalni. Akár mennyire fontos és jó dolog ez az ellátás. Attól,
mert humánus lenne, nem biztos, hogy működni fog.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy a down-kóros kisgyerek ellátásának semmi tárgyi és
személyzeti vonzata nincsen, hiszen pedagógiai asszisztensük van az intézményben.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, nem jól értik egymást. Ezt a két főt helyre kell tenni. Lehet, hogy ez ebben
a költségvetési évben elmegy, de jövőre nem fog elmenni, mert a gyermek létszám csökken. Olyan létszámmal
kell számolni, amit a költségvetési törvény finanszíroz.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, a 175 fős gyermek létszámot úgy tervezte, hogy
beiratkozás előtt 155 fő, átszámítva 171 fő. Hangsúlyozta, hogy ez mind beiratkozás előtt.
Számításai szerint, mint azt az előterjesztésében is bemutatta a DAOP-pal, 50%-os felvételi aránnyal számolva,
kb. 200 gyermek lesz szeptembertől. Jelezte, nem tud tervszámot úgy beírni, hogy ne biztosra menjen. Az
bizonyos, hogy 171 fő az átszámított létszám szeptembertől. Ez a létszám biztosan emelkedni fog.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy ha meglenne az a 200 gyermek, az
mennyi plusztámogatást jelentene. Esetlegesen az a plusz beforgatható lenne a dologi kiadásra.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető úgy gondolta, ha 25 fővel történő növekedést számolnak, 56.000 Ft/
fő, az 1,4 millió forint lenne.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, ennek mennyi a realitása.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző megkérdezte, hogy egy gyermek 1 főnek számít?
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető rámutatott, hogy egy gyermek 1 főnek számít. Ezek között lehet
sajátos nevelési igényű gyermek is. Ennek a realitása 50%.
Elmondta, hogy 38 gyermek született az endrődi városrészen, 44 gyermek született a gyomai városrészen, akik a
következő évben 3 évesek lesznek. Azt nem tudta megmondani ebből mennyien fognak az intézményükbe
beiratkozni. Hangsúlyozta, a biztosra fog menni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző szerint a szeptemberi gyermek létszámnál ki fog derülni.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető rámutatott, hogy május elsején, sőt már a beiratkozás utolsó napján
ezt a számot meg tudja mondani.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző hozzáfűzte, egyelőre úgy van beépítve a költségvetésbe, hogy július
1-től 1 fő pedagógus és 1 fő dajka elmegy a gyermek létszám csökkenése miatt. Ha megszűnik 1 csoport, az 2 fő
pedagógus létszámot jelentene. Azért csak 1 fő pedagógust állított be, mert egyet szeretne az intézmény
beállítani gyógypedagógusnak.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető jelezte, hogy ehhez kérné a Polgármester úr és a Jegyző úr
támogatását, hogy kivehesse a csoportból a helyettesét, aki gyógypedagógus, mivel erre a feladatra külön
szakembernek rengeteg összeget kell kifizetnie. Főleg az endrődi városrészen. Szeretné, ha saját
gyógypedagógusuk lenne, aki még Csárdaszálláson is tevékenykedhetne.
Várfi András polgármester megkérdezte, most ki csinálja ezt a feladatot.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy a gyomai városrészen Fekécsné Brandt Márta, az
endrődi városrészen pedig Baráth Ferencné. Úgy vélte, jobb volna, ha beállítana állományba egy TSMT
pedagógust, és teljesen ő végezné ezeket a feladatokat.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető úgy vélte, ennek ellenére meg kell vizsgálni, és át kell
gondolni a csoport létszámokat. Meg kell nézni, hogy az egyes csoportok maximális létszámmal működnek-e
vagy sem.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy a Margaréta Óvoda esetében nem férnek be a
Százszorszép Óvoda férőhelyébe, azaz az alapító okiratban megállapított 114 főbe, de négyzetméter szerint sem
férnek bele. Több, mint 10%-kal csúsznak át.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint valami miatt mégis probléma van a létszámmal. Ez lehet, hogy helyre kerül
májusban és akkor az Óvodavezetőnek igaza lesz, vagy nem.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző hozzáfűzte, jelenleg is több (20 fő) pedagógus van.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy jelenleg a 10 csoportra 20 fő pedagógus jár, és vele
együtt vannak húszan.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető szerint több a pedagógus létszám a finanszírozott
létszámhoz képest. Ezt nem fogja elbírni a dologi kiadás. A dologi kiadások finanszírozására szükség van a
rendelkezésre álló összegre. Ha átcsoportosítanak a bérek finanszírozására, akkor a dologi kiadásnál lesznek
problémák, akkor meg oda kell a kiegészítés. Mindenképpen át kell gondolni, mert nem adhatnak kiegészítő
támogatást. A vállalkozásban lévő óvodák azt mondják, hogy kijönnek abból a támogatásból, amit kapnak, és
nem igényelnek önkormányzati kiegészítő támogatást.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető szerint, nekik ott van a bölcsőde és annak az állami támogatása
háromszor annyi, mint az óvodás gyerek állami normatívája.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető szerint azok kiadása is magasabb.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető szerint nem háromszorosan.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető rámutatott, amennyiben a saját óvodának kiegészítő
támogatást nyújtanak, akkor a vállalkozói óvodáknak is oda kell adni a támogatást, még akkor is, ha ők azt
mondják, kijönnek az állami támogatásból.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető jelezte, hogy tavaly sem kértek kiegészítő támogatást.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző hozzáfűzte, ez azért lehetett, mert több volt a gyermek.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint, most még kényelmes dolog, hogy nem nyúlnak hozzá a pedagógus
létszámhoz. De nem kellene abba a hibába esni, hogy egyik lyukat tömik a másik rovására, és a végén
összeomlik az egész. Lehet, hogy igaza lesz a végén az Óvodavezetőnek, de most nem úgy tűnik a helyzetből.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető kijelentette, biztos abban, hogy 171 fő gyermeknél sokkal több lesz.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy az állami támogatás finanszírozza-e a
plusz kiadásokat.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető szerint lehetséges, hogy egy csoportszűkítést fog eredményezni
(Margaréta Óvoda).
Dr. Csorba Csaba jegyző kívánta, legyen az Óvodavezetőnek igaza.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető úgy vélte, hogy évközben a dologi kiadásokat nagyon vissza
kell fogniuk.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető szerint már most visszafogták.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy már most 2,5 millió forint dologi kiadás
jelentkezett.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető szerint tavaly az első negyed év végén 5 millió forint volt.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető ezt elfogadta, de úgy vélte nem ennyi volt az eredeti
előirányzatuk sem, mint most.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető ismételte, tavaly negyed évig 5 millió forint volt, most negyedév
végére 2,8 millió forint. A kiadásokat visszafogta.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető úgy gondolta, még jobban vissza kell fogni a kiadásokat,
mert a dologi kiadásokra szánt keret jóval alacsonyabb.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy magas az energia számlájuk, most van folyamatban
az átalakítása. Minden szinten odafigyelnek a takarékos gazdálkodásra. De öt intézmény, ötszöri energiája, az
nagyon sok.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető jelezte, már az indulásnál látják, hogy nagyon szűkösek a
lehetőségek, nem biztos, hogy tartható.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismételten azt kívánta, legyen az Óvodavezetőnek igaza, mert ez nagyon komoly
helyzet.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy érzi a helyzet komolyságát, hozzáfűzte, hogy ezeket
a dolgozókat nem ő vette fel, átemelt és több éves szakmai múlttal rendelkező pedagógusokról van szó.
Megvizsgálta, mibe kerülne ha elbocsájtásokra kerülne sor. Akik átemeltek, azoknak végkielégítést kell fizetni.
Mindenképpen anyagi vonzata van.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint a végkielégítés megpályázható.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, hogy nem csak végkielégítés, hanem felmentési idő
vonzata is van. A létszámleépítés is költségekkel jár.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint is embertelen dolog a felmondás, de 2015-ben nem biztos, hogy elkerülhető.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, ezt a pedagógusok is tudják, tisztában vannak azzal, hogy
ez a pedagógus létszám így nem lesz tovább tartható.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető megkérdezte, ha nyerne a pályázat, akkor az a bővítés
lehetővé tenné azt, hogy a Margaréta Óvoda teljesen megszűnjön.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető elmondta, ez természetes, viszont, mint le is írta, addig az ideig a
Margaréta Óvodának működnie kell, mert a Százszorszép Óvoda felújításának ideje alatt ott nem folyhat munka.
Ez azt jelenti, hogy a felújítás ideje alatt a gyerekeket át kell tenni a Margaréta Óvodába, és ott túlzsúfoltság lesz.
Ez természetesen átmeneti jellegű lesz.
Úgy vélte, hogy pár éven belül a Margaréta Óvoda be fog épülni a Százszorszép Óvodába. Szerencsére két év
múlva demográfiai hullám növekedés várható az előrejelzések szerint. Megjegyezte, három évre előre
megvannak a számok e tekintetben.
Néhány szóban ismertette a pedagógus életpályamodellel kapcsolatos feladataikat. Rajta kívül még három
pedagógust érint a portfólió feltöltés. A következő években minősítő eljárások fognak következni. Most kezdik
el a szakértők kiképzését, amelyre ő is jelentkezett, és az első fordulón szerencsésen átjutott. Ezt követi egy teszt,
belső attitűd vizsgálat és egy szakmai vizsgálat várható. Amennyiben ezeken is megfelel, akkor kerül be. Volt
egy budapesti konferencián, ahol megtudta, hogy 10.000 pedagógus jelentkezését várták, 7.000 fő jelentkezett,
ebből 1.000 főt vesznek fel. Ha ez sikerül neki, ez azt jelenti, hogy négy órára csökken a munkaideje, és az
ötödik munkanapján az 5 km-en belül eső óvodákban fog szakértőként működni. Amennyiben ez sikerül akkor,
mint mester pedagógus lesz besorolva, ami azzal jár, hogy még magasabb bért fog kapni.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint még idő kiesést is fog okozni.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető úgy vélte, hogy az egy nap lesz, jelezte, hogy most is a 8 óra helyett
időnként 12 órát dolgozik. Ezért tartaná jónak, ha a helyettese kijönne csoportból és teljes körű helyettesi
feladatokat látna el. Ő jelenleg óvodapedagógus, gyógypedagógus és vezető helyettes. Ezért lenne jó, ha ő 22
órában elláthatná a gyógypedagógiai feladatokat.
Kifejezte reményét, hogy ez az életpályamodell pedagógus szemléletváltást is fog hozni, és a mindennapok
rutinjából meg tudnak újulni.
Elmondta még, hogy nyertek egy pályázaton 250.000 Ft-ot, „Támogatjuk a családot” címmel, ebből az összegből
kis székeket és asztalokat szeretnének egy csoportba beszerezni. Most pedig a „Várépítő” pályázatot adják be.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintéző hozzáfűzte, hogy a kis értékű tárgyi eszköz nem finanszírozható,
átkerült a beruházások közé, állami támogatásból beruházás nem finanszírozható.
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető ezt tudomásul vette. Szeretettel várják a március 8-án tartandó
óvoda vacsorájukra a Jegyző urat, Polgármester urat. A tavalyi évben tiszta bevételük 348.000 Ft volt a
vacsorából.
Várfi András polgármester megköszönte a megjelenést, és jó munkát kívánva bezárta az egyeztetető tárgyalást.
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Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda

2014. évi
terv adatok
(e Ft)

Bevételek
Intézményi működési bevétel
Műk. célú tám., átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen:
Állami tám. (bértám.: 93216 műk.tám.: 10995, étkezés: 1058)
Működési
kiadások
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési tartalék (állami tám.bér)
Működési kiadások összesen:

365

365
105269
74750
20932
10742

106424

Önkormányzati műk.kieg.tám. Csárdaszállás részéről

790

Az intézményre vonatkozó költségvetési főszámokat az intézményvezető - az utólagos pontosítást követően elfogadta és hozzájárult a 2014. évi költségvetési rendelettervezetbe történő beépítéséhez.
k.m.f.

Czikkelyné Fodor Tünde
óvodavezető

Várfi András
polgármester

Kulikné Kelemen Katalin
jegyzőkönyvvezető

5

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. 1-4 havi gazdálkodásáról

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

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
56,50
52,32

Személyi juttatások
203416
203416
114934
Munkaadót terhelő
32045
32045
16766
járulékok
Dologi kiadás
312427
314718
66939
21,27
Műk. célú támért.kiad.
593011
592299
274556
46,35
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
128380
128380
0
Műk.c. visszatér.tám.,
712
712
100,00
kölcsön ÁK
Működési kiadások
1269279
1271570
473907
41,45
össz.
Felújítások
43478
43478
0
Beruházások
811859
811859
69055
8,51
Támogatás értékű
3275
3275
160
4,88
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
11035
11035
2727
24,71
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
390499
390499
0
Felhalmozási
1260146
1260146
71942
8,27
kiadások össz.
Kiadások összesen
2529425
2531716
545849
27,12
Intézményeknek
462897
460606
117962
25,61
nyújtott támogatás
Kiadások
2992322
2992322
663811
26,84
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési és a felhalmozási kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a
módosított működési és felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett
értékéhez viszonyítottuk.


A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos feletti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a












közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2013. évről áthúzó programelemei 2014. március 31-ével és április 30-ával zárultak, így a
vizsgált időszakban nem időarányos teljesítés kellett, hogy jelentkezzen, hanem szinte 100%ban teljesültek a betervezett költségek. Ez indokolja összességében az időarányostól eltérő bér
és járulék teljesülést.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 21%-os, ami jóval időarányos alatti felhasználást mutat. Ez
azzal indokolható, hogy az önkormányzati tulajdonú földek művelésére és a májusban induló
közfoglalkoztatásra betervezett több mint 50 millió Ft dologi kiadásból minimális felhasználás
történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 20 millió Ft-ot költött
az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 25%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
közel 44%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április közepéig teljes egészében
igénybe vette a működési kiadások finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ot. Megtörtént a
települési önkormányzatok felé a hulladéklerakó telep 2013. évi többlet bérleti díjának az
átutalása több mint 13 millió Ft összegben, valamint a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
támogatások rendezése. Itt jelenik meg a bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás
időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben
munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és
járulékára a vizsgált időszakban 10,4 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret 32%-a. A segélyekre megtervezett keretből 16% a felhasználás
mértéke. Rendeletmódosítás alkalmával építjük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok
között megtervezett Civil, Sport és rendezvény alapok felosztásnak megfelelő összegeit.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 712 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét foglalja magába,
másrészt a Leader marketing előfinanszírozását (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület) és az
IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét tartalmazza.
A tervezett beruházások közel 70 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 52.105 E Ft
o START mintaprogram fűkasza vásárlása 668 E Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.070 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 3.184 E Ft
o Kis Bálint Általános Iskola filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása 547 E Ft
o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81 E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 6.599 E Ft
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 2.460 E Ft
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 160 E Ft összege.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati
támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.166 E Ft, valamint a fiatal házasoknak
nyújtott kölcsön és az elemi kár enyhítésére biztosított kölcsön 561 E Ft összege.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Vagyoni típusú
adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Adópótlék,
adóbírság
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám.
értékű felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Felhalmozási
bevétel összesen
Bevételek
mindösszesen






Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

118863

118863

55854

46,99

77000

77000

35200

45,71

308000

308000

158459

51,45

5000

5000

1977

39,54

12000

12000

376

3,13

333906

333906

115179

34,49

739120

739120

308305

41,71

134131

134131

1728020

1728020

675350

39,08

717886

717886

78489

10,93

546416

546416

0

1264302

1264302

78489

6,21

2992322

2992322

753839

25,19

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 47 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 68%-ban teljesültek, a kamatbevételek 90 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (1.152 E
Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (3.756 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 48%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 46%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 51%-ban
realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett
idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és
szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó és a tartózkodás után
fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk több mint 50%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 34 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 90.545 E Ft összege, továbbá
a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.647 E Ft, szociális és gyermekvédelmi
ágazati pótlék címén járó 8.707 E Ft összegű támogatás és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft
összege. A vizsgált időszakban 1.264 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett. A Nemzeti
Kulturális Alaptól 2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor



pályázatunkhoz. A szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft
támogatást utaltak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza fennálló
kölcsönéből. A Közös Hivatal működtetéséhez ebben az évben még nem kért be az
önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől. A Rózsahegyi Alapítvány részére
megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 526 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt.
szúnyoggyérítéshez 3.500 E Ft-ot utalt.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 78.489 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep
beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 44.203 E Ft összegű támogatás,
valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő
infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi
hozzájárulás címén befolyt 85 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 365 E Ft összege, a
lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 2.300 E Ft összegben
teljesültek. A Kis Bálint Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői
hozzájárulás összege 426 E Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér
építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése
történt meg az Alapítvány részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni
szükséges).

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

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

126143
36306

126143
36306

37623
10550

Telj / a mód. Ei
% ban
29,83
29,06

53430
203408

49978
203408

13555
36320

27,12
17,86

419287

415835

98048

23,58

2156
421443

3452
419287

3452
101500

100,00
24,21

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a
közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken
(hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből is jóval az időarányos
alatt történt felhasználás a vizsgált időszakban és a jubileumi jutalom terhére sem történt
kifizetés 2014. 04. 30-ig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos alatt alakult.





A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret kevesebb
mint 20%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 3.452 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, 12 db számítógép és
monitor vásárlás, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység és hangszóró
beszerzés.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

109

Telj. / Mód. Ei
%-ban
41,29

260

260

325

125,00

1476

1476

5609

380,01

419443

417287

101561

24,34

421443

419287

107604

25,66

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






A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege, valamint az országgyűlési választásokra leutalt támogatás 3006 E Ft
összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

8706

2770

Telj / a mód. ei.
% ban
31,82

2351

2351

741

31,52

6194
17251

5602
16659
592

1051
4562
592

18,76
27,38
100,00

17251

17251

5154

29,88




A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő.
A dologi kiadások teljesülése jóval az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.745 E Ft-ból 550 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 31,52%-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez
igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
o A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
adatok E Ft-ban

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




Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

589

Telj. / Mód. Ei
%-ban
196,33

16951

16951

5476

32,31

17251

17251

6065

35,16

Az intézmény saját bevétele közel 200 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, ami azzal
indokolható, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár,
melynek bérleti díj bevétele ebben az évben realizáldott.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányosnak megfelelő.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
adatok E Ft-ban

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


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9686

9686

3206

Telj / a mód. Ei.
% ban
33,10

2615

2615

847

32,39

12500
24801

11829
24130

4982
9035

42,12
34,09

671
2000
2671

671
0
671

100,00

2000
2000

26801

26801

9706

36,22

25,12

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.





A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 42%-a került felhasználásra, ami azzal
indokolható, hogy a Művelődési Ház nagytermének festésére, a parketta csiszolására és
lakkozására a működési tartalékok között megtervezett keretből nem történt még meg a
szükséges összeg előirányzatosítása, illetve a Tájházhoz beszerzett bútor forrása is a tartalékok
(Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 2.000 E Ft) között került tervezésre,
előirányzatot viszont nem a tartalékból kapott a kifizetett összeg, hanem a dologi kiadásokból
történt meg az átcsoportosítás. Ennek korrekcióját a következő rendeletmódosítás alkalmával
kell elvégezni. A lapkiadásra elkülönített keret 55%-a került felhasználásra.
A beruházások között 420 E Ft összegben történt a Tájházhoz egy előre gyártott ládika
beszerzése, a Művelődési Házba 140 E Ft összegben egy asztal gyártására került sor, a
színházterem felújításához szövetet vásároltak 96 E Ft összegben és egy porszívó vásárlása
történt 15 E Ft értékben.
adatok E Ft-ban

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

1999

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
29,40

105
20001

20001

8512

42,55

26801

26801

10616

39,61

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 16 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a
32,4%-a folyt be.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

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

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

74928

25750

Telj / a mód. Ei.
% ban
34,37

20932

20932

7526

35,95

10742
106424

11312
107172

4840
38116

42,78
35,56

106424

382
107554

164
38280

42,93
35,59







Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. A járulékok között a rehabilitációs
hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg okozza az időarányost meghaladó teljesülést.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett alakult. A készletbeszerzésre megtervezett
keret 77%-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 37%-ban teljesültek,
az egyéb szolgáltatási kiadások 42%-ban, az egyéb dologi kiadások 35%-ban. Az év hátralevő
részében fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű kiadások alakulására annak
érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre álló éves keret
összegét.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok)
történtek.

adatok E Ft-ban

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






Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

1067

833

Telj. / Mód. Ei
%-ban
78,07

178

178

100,00

106059

250
106059

250
39236

100,00
36,99

106424

107554

40497

37,65

Az intézményi működési bevételből 100 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel, valamint itt jelenik meg az óvoda vacsora bevétele 382 E Ft
összegben, illetve a szolgáltató áramdíj túlfizetést utalt vissza közel 320 E Ft összegben.
A támogatás értékű működési bevételek között 178 E Ft realizálódott, mely a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, akik 1 fő pedagógus szakirányú képzését támogatják.
A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 250 E Ft pályázati támogatás (Dr.
Oetker).
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos mértéket, mely
elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2014. június 13.) az önkormányzat főszámláján 180 millió Ft jelenik meg. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a
folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2014. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2014. december 31-én. Ezek közül néhány:
 2014. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
 a folyamatban lévő pályázatok
 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
 intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása




az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási
problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2014. június 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményfinanszírozásának alakulása 2014. április 30-áig
Működési támogatás alakulása 2014. 01. 01.-2014. 04. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet beépítése
Ágazati pótlék beépítése
Támogató Szolgálat működési tám. beépítése

Előirányzat

Teljesítés

324 205

122 174
5 362
6 991

8 294

Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag és fizetési
előleg
Időarányos támogatás összesen
I.

800
110 833

109 021

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése közel a tervezettek szerint
alakult a vizsgált időszakban mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás és élelmezés tekintetében.
Ahol a tervezett szint alatti a térítési díj bevétel, ott a feladat időszakosságából adódik az eltérés (pl.
külső étkeztetés, a táborok miatt nyáron várható a megtervezett bevétel nagy része.).
II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 158 fő. Ezen túl 2014. április 30-án 22 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak 2014.
április 30-ig. A teljesítésbe elszámolásra került az 1-4 havi kereset kiegészítés és 3 havi ágazati pótlék,
mely az előirányzatokba a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre, ezért ezen
összegekkel korrekcióztuk az intézményfinanszírozás összegét.
2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben itt is
megfigyelhető a gázszolgálatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely az év végéig
rendeződni fog.

3.

Fejlesztés

Intézményünk 2014. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást, az államháztartási törvény
módosulásából eredően a 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök azonban ezen a jogcímen kerülnek
elszámolásra, a vizsgált időszakban 114 E Ft összegben, melyhez a következő rendeletmódosítás
alkalmával a dologi kiadásból kerül fedezet átcsoportosításra.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2014. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az év eleji minimális túlfinaszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az
intézmény működésének sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a
kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek konpenzálni tudnák ezen magasabb össszegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos
túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére realizálódni fog.
A vizsgált időszakban kelektezett túlfinanszírozottság az évvégre várhatóan megszűnik.
Az ellátotti létszám alakulása a vizsgált időszakban a tervezett létszám szerint alakult, mind a
szakosított – idős otthoni – ellátás, mind a nappali ellátást területén.
Gyomaendrőd, 2014. június 11.
Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

A Városi Egészségügyi Intézmény intézményfinanszírozásának alakulása 2014. április 30-áig

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Megnevezés
Működési célú támogatás államháztartáson
belülről
(OEP finanszírozás, TÁMOP pályázat
bevétele)
Működési bevételek
( intézményi saját bevétel )
Belföldi finanszírozás bevételei
( önkormányzati támogatás )

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

157.394

157.394

63.093

4.664

4.664

1.700

6.502

6.367

2.413

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk meghaladja az időarányos tervezést,
mert április hónap végén rendhagyó módon megkaptuk a május hónapra járó finanszírozási előleget.
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó bevételünk 1.779 eFt.
Az 1 fő védőnő foglalkoztatását támogató pályázat záró elszámolását 2014. augusztus hónapban adjuk
be.

Működési bevételek
Intézményi saját bevételeink a tervezett szinten állnak.

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

6.502 eFt.
6.367 eFt.
2.413 eFt.

A 2014. március 27-i Képviselő-testületi ülésen döntés született dr. Katona Piroska sportorvosi
szerződésével kapcsolatban, miszerint 2014. április 01. napjától az önkormányzat és a doktornő között
létrejött szerződés hatályát veszti. A Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetésében
beépítésre került a megbízási díj, egész évre vonatkozóan. A 2014. évi
I. számú rendeletmódosításban, az erre a sorra vonatkozó összeget 135.000 Ft-tal csökkentettük.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470

Módosított
előirányzat
71.786
22.304
70.994

adatok: eFt.
Teljesítés
23.830
7.215
26.604

Egyéb működési célú
kiadás
Beruházások

0

168

168

0

3.173

3.173

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

A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos módosított előirányzatot. Ennek oka az, hogy
az előző évi pénzmaradvány beépítéséig a dologi kiadások előirányzatát csökkentettük le a beruházási
kiadások fedezetére. A II. számú rendelet módosításban rendezzük a dologi kiadások előirányzatát.

Egyéb működési célú kiadás
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetésünk 168 eFt. volt.

A fejlesztési kiadások alakulása
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek változásához igazodva 2014. év
elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Megvásároltunk egy mosó/fertőtlenítő berendezést,
egy vízpisztolyt és a bútorzatot. Kezelőágyat készíttettünk a fizioterápiai szakrendelés számára.
Fejlesztési kiadásként 3.173 eFt. került elszámolásra.

Gyomaendrőd, 2014. június 12.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó intézmények 2014. 1-6 havi gazdálkodásáról

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

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
79,89
74,95

Személyi juttatások
203416
203519
162583
Munkaadót terhelő
32045
32073
24040
járulékok
Dologi kiadás
312427
381329
126983
33,30
Műk. célú támért.
593011
658046
400880
60,92
kiad. pénzeszk. átadás
ÁK, ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
128380
125614
0
Műk.c. visszatér.tám.,
899
899
100,00
kölcsön ÁK
Működési kiadások
1269279
1401480
715385
56,07
össz.
Felújítások
43478
43478
0
Beruházások
811859
814249
108574
13,33
Támogatás értékű
3275
6875
2141
31,14
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
11035
19784
10755
54,36
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
390499
444602
0
Felhalmozási
1260146
1328988
121470
13,73
kiadások össz.
Kiadások összesen
2529425
2730468
836855
38,74
Intézményeknek
462897
487525
173519
35,59
nyújtott támogatás
Kiadások
2992322
3217993
1010374
38,16
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési és a felhalmozási kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a
módosított működési és felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett
értékéhez viszonyítottuk.











A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos feletti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a
közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2013. évről áthúzó programelemei 2014. február 28-ával és április 30-ával zárultak, így a
vizsgált időszakban nem időarányos teljesítés kellett, hogy jelentkezzen, hanem szinte 100%ban teljesültek a betervezett költségek. Ez indokolja összességében az időarányostól eltérő bér
és járulék teljesülést. Amennyiben az előirányzatok és teljesítések közül is kiemeljük a 2013.
évről áthúzódó béreket és járulékokat, akkor a teljesítés kis mértékben haladja meg az
időarányost (53%).
A dologi kiadásoknál a teljesítés 33%-os, ami jóval időarányos alatti felhasználást mutat. Ez
azzal indokolható, hogy az önkormányzati tulajdonú földek művelésére és a májusban induló
közfoglalkoztatásra betervezett több mint 50 millió Ft dologi kiadásból időarányos alatti
felhasználás történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 26 millió
Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 32%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
közel 64%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április közepéig teljes egészében
igénybe vette a működési kiadások finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ot. Megtörtént a
települési önkormányzatok felé a hulladéklerakó telep 2013. évi többlet bérleti díjának az
átutalása több mint 13 millió Ft összegben, valamint a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
támogatások rendezése. Itt jelenik meg a bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás
időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben
munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és
járulékára a vizsgált időszakban 15,5 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret közel 50 %-a. A segélyekre megtervezett keretből 25% a felhasználás
mértéke. A költségvetési rendelet II. számú módosítása alkalmával építettük be a pénzeszköz
átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil, Sport és rendezvény alapok felosztásnak
megfelelő összegeit.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 899 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét foglalja magába,
másrészt a Leader marketing előfinanszírozását (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület) és az
IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét tartalmazza.
A tervezett beruházások 108 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 58.224 E Ft
o START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi és földkanál vásárlása 4.383 E
Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.427 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 6.034 E Ft
o Kis Bálint Általános Iskola filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása 547 E Ft
o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81 E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 6.599 E Ft
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 2.460 E Ft
o Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 2.944 E Ft
o Sportcsarnok fejlesztése 12.065 E Ft
o Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció elkészítése 10.922 E Ft
o Szgép és monitor vásárlása Zeneiskola 218 E Ft
o Hirdetőszekrény készítése a Hivatalba 100 E Ft
o Petőfi emléktábla készíttetése 240 E Ft





A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 320 E Ft összege és a Fürdő
részére átadott 1.821 E Ft, mely részben a testületi döntéssel leállított csónakkölcsönző
kialakításához kapcsolódott, másrészt pedig az úszómedence kiegészítését szolgáló eszköz
(kapaszkodó) beszerzéséhez.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati
támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft és a DAOP-os pályázatuk saját
erejének biztosításához nyújtott 2.000 E Ft, a fiatal házasoknak nyújtott és az elemi kár
enyhítésére biztosított kölcsön 901 E Ft összege, valamint a Körös Kajak SE DAOP-os
pályázati támogatásának előfinanszírozásához rendelkezésre bocsájtott 4.886 E Ft összeg.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

118863

118863

65185

54,84

77000

77000

38550

50,06

308000

307467

167583

54,50

5000

5000

3112

62,24

12000

12000

809

6,74

333906

301421

172228

57,14

739120

796155

443547

55,71

134131

236590

1728020

1854496

891014

48,05

717886

752908

82747

10,99

546416

610589

1264302

1363497

82747

6,07

2992322

3217993

973761

30,26









A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 55 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 73%-ban teljesültek, a kamatbevételek 157 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (2.170
E Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (7.055 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 52%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 50%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55%-ban
realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett
idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és
szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó és a tartózkodás után
fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk több mint 54%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 57 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 147.841 E Ft összege,
melyből 65.835 E Ft a 2013. évről áthúzódó programelemekhez kapcsolódó támogatási
összeg, 80.878 E Ft pedig a 2014. évben induló közfoglalkoztatási mintaprogramok
kiadásainak finanszírozását szolgáló bevétel, továbbá a támogató szolgálat működéséhez
kapcsolódó 5.647 E Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén járó 8.707 E Ft
összegű támogatás és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft összege. A Nemzeti Kulturális Alaptól
2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor pályázatunkhoz. A
szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft támogatást utaltak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza fennálló kölcsönéből. A Közös
Hivatal működtetéséhez ebben az évben július hónapban kért be az önkormányzat
hozzájárulást a két kistelepüléstől, melynek összege az első félévi bevételek és kiadások
alapján került meghatározásra. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez
kapcsolódó visszatérítés összege 526 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 3.500
E Ft-ot utalt. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 928 E Ft érkezett. A KLIK
406 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének, az
oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 82.747 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep
beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 47.057 E Ft összegű támogatás,
valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő
infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg 353 E Ft összegben
a közművelődési feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás, valamint az út
érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 92 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 748 E Ft
összege, valamint a közköltséges temetés jogcímen befolyt 192 E Ft, a lakosság részéről a
lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 2.962 E Ft összegben teljesültek. A Kis
Bálint Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői hozzájárulás összege 426 E
Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér építéséhez az önkormányzat
megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány
részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni szükséges).

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

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban

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







126143
36306

127458
36634

63868
17586

50,11
48,00

53430
203408

67902
203408

18656
54555

27,47
26,82

419287

435402

154665

35,52

2156
421443

5608
441010

5483
160148

97,77
36,31

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányosnak
megfelelően teljesültek. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület
felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken
(hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Kirendeltségek felé július végével
megküldtük a Közös Hivatal első félévi működéséhez kapcsolódóan fizetendő hozzájárulás
összegére vonatkozó kimutatást. Ennek értelmében Csárdaszállás Önkormányzatának 1.961 E
Ft összeggel, Hunya Önkormányzatának 1.692 E Ft összeggel szükséges hozzájárulni a hivatal
első félévi működéséhez.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányos alatt alakult.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret kevesebb,
mint 30%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 5.483 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek és
monitorok vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró
beszerzés és 7 db klíma vásárlása.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

778

Telj. / Mód. Ei
%-ban
294,70

260

260

478

183,85

1476

1476

10185

690,04

4
94

94

100,00

419443

438916

150348

34,25

421443

441010

161887

36,71







A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege, valamint az országgyűlési választásokra leutalt támogatás 3.006 E Ft
összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

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







Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

8915

4268

Telj / a mód. ei.
% ban
47,87

2351

2407

1135

47,15

6194
17251

6255

2244

35,88

1067

592

55,48

18644

8239

44,19

17251

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A 47,87 %-os
teljesítést befolyásolja, hogy az egyszeri jellegű kifizetések, a jubileumi jutalom, és a kereset
kiegészítés nem került még kifizetésre.
A dologi kiadások teljesülése jóval az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.277 E Ft-ból 1.395 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 61,27%-át. Az időarányostól való többletfelhasználás oka, hogy az
újság előfizetés 1 évre előre a II. negyedévben történik. A könyvek, folyóiratok az
igényekhez igazodva kerül beszerzésre, annak tükrében, hogy a felhasználás év végén
nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
o A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
o A szakmai tevékenységhez szükséges nyomtatványokat, irodaszereket július
hónapban vásárolta meg az intézmény.
o A SZIRÉN programfrissítés pénzügyi teljesítése az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a II. félévben történik.
A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt vásárolt.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

883

Telj. / Mód. Ei
%-ban
294,33

bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
Bevételek
összesen





16951

18339

7865

42,89

0
17251

5
18644

5
8753

100,00
46,95

Az intézmény saját bevétele közel 300 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, ami azzal
indokolható, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár,
melynek bérleti díj bevétele ebben az évben realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező
közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányos alatti, 42,89 %.
Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása
megtörtént.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
adatok E Ft-ban

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





Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9686

9750

4923

Telj / a mód. Ei.
% ban
50,49

2615

2632

1267

48,14

12500
24801

13785
26167

7977
14167

57,87
54,14

0
2000
2000

1821
2000
3821

683
0
683

37,51

26801

29988

14850

49,52

17,87

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 57,87 %-a került felhasználásra. A Tájháznál a
dologi kiadások teljesítése 41,76 %, a Népháznál 40,06 %, mely takarékos gazdálkodást
mutat. A Művelődési Ház dologi kiadásai 59,73 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a
nagytermének festésére, a parketta csiszolására és lakkozására a működési tartalékok között
megtervezett keretből nem történt még meg a szükséges összeg előirányzatosítása, illetve a
felújítások között megtervezett összeg teljesítése a dologi kiadásoknál jelentkezik, közel 900 E
Ft összegben. A lapkiadásra elkülönített 1.500 E Ft keret felhasználásra került.
A beruházások között 420 E Ft összegben történt a Tájházhoz egy előre gyártott ládika
beszerzése, a Művelődési Házba 140 E Ft összegben egy asztal gyártására került sor, a
színházterem felújításához szövetet vásároltak 96 E Ft összegben és egy porszívó vásárlása
történt 15 E Ft értékben, továbbá egy permetező vásárlására került sor 12 E Ft összegben.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

4009

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
58,96

105
20001

23157

11560

49,92

0
26801

31
29988

31
15705

100,00
52,37

Az intézményi saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. A Tájháznál a
betervezett 800 E Ft-ból 87 E Ft realizálódott, 10,92 %, a Művelődési Házaknál pedig a
tervezett 6.000 E Ft-ból 3.844 E Ft folyt be, mely 64,07 %.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányossal megegyezik.

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

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

75117

38614

Telj / a mód. Ei.
% ban
51,41

20932

20983

10999

52,42

10742
0

11086
228

7542
228

68,03
100,00

106424

107414

57383

53,42

0
106424

415
107829

414
57797

99,80
53,60

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. A járulékok között a rehabilitációs
hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg okozza az időarányost meghaladó teljesülést.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett alakult. A készletbeszerzésre megtervezett
keret 89 %-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 55 %-ban teljesültek,
az egyéb szolgáltatási kiadások 69 %-ban, az egyéb dologi kiadások 59 %-ban. A
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda dologi kiadásának felhasználása időarányos, az év
második felében 1.511 E Ft áll rendelkezésre, mely magába foglalja a csárdaszállási óvodás
gyermekek étkeztetésének költségeit is. A gyomaendrődi óvodák a dologi kiadások
tekintetében a rendelkezésre álló keret 75 %-át már felhasználták. A 8.145 E Ft előirányzatból
2.032 E Ft maradt a második félévre. Az intézmény vezetőjének véleménye szerint takarékos
gazdálkodással meg tudja oldani a gyomaendrődi óvodák esetében is a működtetést. 2014
szeptemberétől saját pedagógus látja el a TSMT terapeuta mozgásterápiát, a gyógypedagógiai





ellátást, és mellette a SZIT terápiát is. Így a számlázott szellemi tevékenységnél csak a
logopédus szolgáltatási díja fog jelentkezni.
A 228 E Ft pénzeszköz átadás az elmúlt évi NTP-OTM-MPA-12-062 pályázat elszámolásához
kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melynek összegét 2014. 06.27-én fizette vissza az
intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériuma részére.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok,
gyermekszék, étkezőasztal) történtek.

adatok E Ft-ban

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






Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

1100

860

Telj. / Mód. Ei
%-ban
78,18

178

178

100,00

106059

250
106301

250
58075

100,00
54,63

106424

107829

59363

55,05

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

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

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2014. augusztus 13.) az önkormányzat főszámláján 102 millió Ft jelenik meg. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a
folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2014. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2014. december 31-én. Ezek közül néhány:
 2014. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
 a folyamatban lévő pályázatok
 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
 intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
 az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása



mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási
problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2014. augusztus 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

Térségi Szociális Gondozási Központ
Működési támogatás alakulása 2014. 01. 01.-2014. 06. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Módosított
Korrekciók (-)
Kereset kiegészítés fedezet beépítése + ágazati
pótlék
Végkielégítés
Támop megelőlegezett kifizetés

Előirányzat

Teljesítés

346 568

188 391

14 069
959

15 069
959
2 500

Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag és fizetési
előleg
Időarányos támogatás összesen
I.

800
165 770

169 063

BEVÉTELEK
A működési bevételek teljesítése az első félévben 47,79 % -ban realizálódott.
A szociális étkeztetés tekintetében közel két millió Ft –tal alacsonyabb a teljesítés, mint a tervezett
előirányzat, ami az ellátottak számának csökkenéséből adódik, a tervezetthez képest 12 fővel
kevesebb (jelenleg 223 fő) a szociális étkezést igénybevevők száma, mint azt terveztük. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján az igénybevevők számának a növekedése a harmadik, negyedik
negyedévben figyelhető meg. A tavaszi, nyári időszakban több idős ellátja saját magát, és az őszi,
téli időszakban szívesebben veszi igénybe ezen szolgáltatásunkat.
A nyári táborozók étkeztetésből származó bevételek a nyári, főként július, augusztus hónapban
kerülnek teljesítésre, mely ténylegesen a harmadik negyedévben fog realizálódni
költségvetésünkbe, így ezen a jogcímen megtervezett bevétel a III. negyedévben éri el a tervezett
szintet.
Egyéb jogcímek esetében a teljesítés közel a tervezetteknek megfelelően alakult a vizsgált
időszakban.

II.
KIADÁSOK
1.
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 158 fő. Ezen túl 2014. június 30-án 30 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél. Ezen munkavállalók a
közalkalmazottaink munkavégzését segítik, leginkább kisegítő munkakörben.
A személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása a vizsgált időszakban a
tervezetteknek megfelelő ütemben történt. Azonban az elemzésnél torzító hatásuk miatt szükséges
kiemelni azon juttatásokat (kereset kiegészítés fedezete, ágazati pótlék, végkielégítés,
közfoglalkoztatottak bére), melyek nem időarányosan kerültek az előirányzatokból teljesítésre, emiatt
mind az előirányzatra, mind a teljesítésre torzítóan hat.
2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben itt is
megfigyelhető a gázszolgáltatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely az év végéig előre
láthatólag rendeződni fog. Az élelmiszer beszerzés jogcím esetében megtakarítás figyelhető meg,
mely a szociális étkezők számának csökkenésével és a nyári étkezés szezonalitásával indokolható.
3.

Fejlesztés

Intézményünk 2014. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást, az államháztartási törvény
módosulásából eredően a 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök azonban ezen a jogcímen kerülnek
elszámolásra, a vizsgált időszakban 508 E Ft összegben.
Ebből 357 E Ft összeg, az intézménynél futó TÁMOP-6.1.2/1/11-2012-1233 számú pályázat keretein
belül beszerzett kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik, a fennmaradó 151 E Ft az intézmény
működéséhez kapcsolódik.
III.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2014. 1-6 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az 1-6 havi túlfinanszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az intézmény
működésének sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a
kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek kompenzálni tudnák ezen magasabb összegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos
túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére realizálódni fog.
A vizsgált időszakban keletkezett túlfinanszírozottság az évvégre várhatóan megszűnik.
Az ellátotti létszám alakulása a vizsgált időszakban a tervezett létszám szerint alakult, mind a
szakosított – idős otthoni – ellátás, mind a nappali ellátást területén, kivéve a szociális étkeztetés,
melyről fent beszámoltunk.

Gyomaendrőd, 2014. július 22.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

Városi Egészségügyi Intézmény
1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti
előirányzat
157.394

Módosított
előirányzat
160.735

4.664

4.664

2.202

6.502

24.920

19.800

82.011

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk, a bértámogatás összegével
meghaladja az időarányos tervezést.
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó bevételünk 1.779 eFt.
Az 1 fő védőnő foglalkoztatását támogató pályázat záró elszámolását 2014. augusztus hónapban adjuk
be.

Működési bevételek
Intézményi saját bevételeink a tervezett szinten állnak.

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

6.502 eFt.
7.113 eFt.
3.746 eFt.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470
0

Módosított
előirányzat
72.373
22.463
86.862
448

0

8.173

adatok: eFt.
Teljesítés
35.779
10.611
37.880
220
3.248

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

A dologi kiadások teljesítése elmarad a módosított előirányzathoz képest. Az előző rendelet
módosítással beépítésre került az előző évi pénzmaradványunk.
Egyéb működési célú kiadás
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetésünk 220 eFt. volt.

A fejlesztési kiadások alakulása
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek változásához igazodva 2014. év
elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Megvásároltunk egy mosó/fertőtlenítő berendezést,
egy vízpisztolyt és a bútorzatot. Kezelőágyat készíttettünk a fizioterápiai szakrendelés számára.
Monitorokat vásároltunk három szakrendelésre.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus 01.
Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

1. melléklet

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

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

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
75,93
74,75

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













A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányosnak megfelelő teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a
közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2013. évről áthúzó programelemei 2014. február 28-ával és április 30-ával zárultak. A
költségvetési rendelet III. számú módosításával kerültek beépítésre azon programelemek,
melyek 2014. év folyamán indultak (9 programelem).
A dologi kiadásoknál a teljesítés 65%-os, ami jóval időarányos alatti felhasználást mutat. Ez
azzal indokolható, hogy az önkormányzati tulajdonú földek művelésére és a májusban induló
közfoglalkoztatásra betervezett több mint 50 millió Ft dologi kiadásból időarányos alatti
felhasználás történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 42 millió
Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret közel 55%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
közel 85%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április közepéig teljes egészében
igénybe vette a működési kiadások finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ot. Megtörtént a
települési önkormányzatok felé a hulladéklerakó telep 2013. évi többlet bérleti díjának az
átutalása több mint 13 millió Ft összegben, valamint a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
támogatások rendezése. Itt jelenik meg a bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás
időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben
munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és
járulékára a vizsgált időszakban közel 24 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret közel 50 %-a. A segélyekre megtervezett keretből 55% a felhasználás
mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 1.461 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét (120 E Ft) foglalja
magába, másrészt a Leader marketing előfinanszírozását (218 E Ft) a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület részére és az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok
megelőlegezett összegét (1.123 E Ft) tartalmazza.
A tervezett felújítások 18 millió Ft értékben teljesültek, az Erzsébet-ligetben 1,5 millió Ft-ba
került a járda felújítás és 16,5 millió Ft kifizetésére került sor a Kossuth út 3. szám alatti
tálalókonyha felújításához kapcsolódóan.
A tervezett beruházások közel 320 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 278.292 E Ft, mely összegből 39.829 E Ft
értékű fordított áfa a dologi kiadások között teljesült
o START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi, pótkocsi, kompresszor
földkanál vásárlása 6.009 E Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.427 E Ft
o Ingatlan vásárlás (Szabó D., Tamási Á.) 2.300 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 6.034 E Ft
o Kis Bálint Általános Iskola filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása,
térburkolás, bejárat akadálymentesítése 1.237 E Ft
o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81 E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 18.056 E Ft (ebből belvíz III.: 16.190 E Ft
és 29.143 E Ft fordított áfa a dologi kiadások között jelenik meg)
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 4.924 E Ft
o Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 2.944 E Ft
o Sportcsarnok fejlesztése 12.065 E Ft

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





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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

118863

164711

158678

96,34

77000

77000

74624

96,91

308000

309728

313424

101,19

17000

14739

4840

32,84

333906

415104

278013

66,97

739120

849196

669459

78,83

134131

249527

1728020

2080005

1499038

72,07

717886

753059

309920

41,15

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








546416

615589

1264302

1368648

309920

22,64

2992322

3448653

1808958

52,45

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

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

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

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







Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

126143
36306

132677
38185

96822
26583

Telj / a mód. Ei
% ban
72,98
69,62

53430
203408

68996
207461

26117
78843

37,85
38,00

419287

447319

228365

51,05

2156
421443

5928
453247

5792
234157

97,71
51,66

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a béren kívüli juttatások
kifizetése nem időarányosan történik. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő
személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei.
Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Kirendeltségek felé
július végével megküldtük a Közös Hivatal első félévi működéséhez kapcsolódóan fizetendő
hozzájárulás összegére vonatkozó kimutatást. Ennek értelmében Csárdaszállás
Önkormányzatának 1.961 E Ft összeggel, Hunya Önkormányzatának 1.692 E Ft összeggel
szükséges hozzájárulni a hivatal első félévi működéséhez. A kistelepülések részéről a
hozzájárulás megfizetése augusztus elején megtörtént.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányos alatt alakult.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret kevesebb,
mint 40%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 5.7923 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek és
monitorok vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró
beszerzés és 7 db klíma vásárlása.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

1074

954

Telj. / Mód. Ei
%-ban
88,83

260

567

669

117,99

1476

11666

12424

106,50

5

5

100,00

94

94

100,00

419443

439841

225028

51,16

421443

453247

239174

52,77

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






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

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

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



Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

9035

6483

Telj / a mód. ei.
% ban
71,75

2351

2440

1719

70,45

6194
17251

6922
18397
1208

3134
11336
1208

45,28
61,62
100,00

17251

19605

12544

63,98

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





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

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





Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

1033

955

Telj. / Mód. Ei
%-ban
92,45

16951

18572

12056

64,94

0
17251

5
19605

5
13016

100,00
66,39

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

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
adatok E Ft-ban

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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9686

9788

7355

Telj / a mód. Ei.
% ban
75,14

2615

2642

1956

74,03

12500
24801

15000
27430

11962
21273

79,75
77,55

0
2000
2000

1821
2000
3821

729
0
729

40,03
19,08

kiadások
összesen
Kiadások
mindösszesen





26801

31251

22002

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

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




70,40

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

5346

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
78,62

105

105

100,00

20001

24315

17650

72,59

0
26801

31
31251

31
23132

100,00
74,02

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

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

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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

77106

57922

Telj / a mód. Ei.
% ban
75,12

20932

21521

16405

76,23

10742
0

11076
228

8930
228

80,62
100,00

106424

109931

83485

75,94

kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen








0
106424

425
110356

414
83899

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

adatok E Ft-ban

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






97,41
76,03

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

1100

887

Telj. / Mód. Ei
%-ban
80,64

178

178

100,00

106059

250
108826

250
83640

100,00
76,86

106424

2
110356

2
84957

100,00
76,98

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

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

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

Gyomaendrőd, 2014. október 29.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

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

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

Előirányzat

Teljesítés

368 362

276 971

Időarányos tervezett előirányzat: 276 271 E Ft
I.

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

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

2.

Dologi kiadások

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

Fejlesztés

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

III.

ÖSSZEGZÉS

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

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

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

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti
előirányzat
157.394

Módosított
előirányzat
160.735

4.664

4.664

3.882

6.502

25.346

21.050

122.246

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

Működési bevételek
Intézményi saját bevételeink a tervezett szinten állnak.

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

6.502 eFt.
7.539 eFt.
4.996 eFt.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470
0

Módosított
előirányzat
72.708
22.554
86.862
448

0

8.173

adatok: eFt.
Teljesítés
55.223
16.067
56.452
299
3.810

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

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

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

Gyomaendrőd, 2014. október 21.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

Részlet az Ügyrendi Bizottság 2014. május 21-i ülésének jegyzőkönyvéből
1. Napirendi pont
Részletes tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
működéséről a 106/2014. (IV.16.) Gye. Kt. Üokke. Határozata alapján
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök köszöntötte Czikkelyné Fodor Tünde
óvodavezetőt és kolléganőjét. A bizottság legutóbbi ülésén vetődött fel, hogy mivel
az óvoda fenntartója a társulás, a társulási tanács ülésein a képviselők pedig
nincsenek jelen, így nincs rálátásuk az óvoda működésére, nem ismert előttük az
óvoda által készített beszámoló, ezért felkérték az óvoda vezetőt, hogy adjon
tájékoztatást a bizottság számára az óvoda működéséről, a csoportszámok,
csoportlétszámok alakulásáról, az óvodai és az iskolai beiskolázásról.
A felkérésnek az óvodavezető eleget tett, illetve a mellékletben olvashatjuk az óvoda
2012/2013-as nevelési évről készített értékelését, beszámolóját.
Felkérte a bizottságot vitassák meg az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági tag megkérdezte, a beiskolázás tanköteles
gyermekek 2013/2014 tanévben c. táblázatban olvasható, hogy a Százszorszép
óvodában csak 6 fő gyermek felvételét javasolták az általános iskola 1. évfolyamára.
Ennek mi az oka. Továbbá 11 fő részvételét javasolták a nevelési tanácsadó
vizsgálatán. Ennyi probléma van a mai gyerekekkel? Elkeserítőek ezek a számadatok.
Czikkelyné Fodor Tünde óvodavezető válaszolva elmondta, az óvodai
szakvéleményben a táblázatban felsorolt lehetőségeket választhatja ki az
óvodavezető, ha általános iskolába bocsátja a gyerekeket. Az általános iskola 1.
évfolyamára azon gyermekek felvételét javasolják, akinél semmi probléma nem volt, a
további egy évig való óvodai részvételt javasoltak azon kisgyerekeknél, akiknél a szülő
és a nevelő testület is úgy látta, hogy maradjon még egy évig. A harmadik számadat
pedig azt mutatja be, hogy hány gyermek részvételét javasolják a nevelési tanácsadó
vizsgálatán. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ténylegesen ennyi fő maradt az
óvodában. A Százszorszép óvodában a 11 főből 4 fő maradt az óvodában, a
Margaréta óvodában a 9 főből, 4 fő maradt, a Csemetekert óvodában 8 főből 4 fő, a
Napsugár óvodában 2 főből 1 fő és Csárdaszálláson 1 főből, 1 fő.
A nevelési tanácsadó vizsgálatán a sajátos nevelési igényű gyermekek vesznek részt.
Az, hogy a vizsgáltok ezt támasztották alá, különböző okok miatt adódik.
Nagyné Perjési Anikó további kérdése az volt, hogy melyik óvodából hány fő megy
el iskolába.
Czikkelyné Fodor Tünde elmondta, a Százszorszép óvodában a 23 főből 17 fő, a
Margaréta óvodából 22 fő, a Csemetekert óvodában 18 főből 14 fő, a Napsugár
óvodából 6 fő, és Csárdaszálláson pedig 1 fő.

Nagyné Perjési Anikó kérdése volt, hogy hány fő nyert felvételt az óvodába.
Czikkelyné Fodor Tünde válasza: 27 fő.
Nagyné Perjési Anikó reagálva megkérdezte, a lecsökkent létszám ellenére ugyan
úgy szükség lesz az összes épületre, azokat ugyan úgy fent kell tartani.
Czikkelyné Fodor Tünde válaszolva elmondta, igen, nem lehet a csoportokat
szűkíteni, mert a gyomaiak nem mennek endrődre és fordítva. A Margaréta óvoda
esetében pedig a számok azt mutatják, hogy ez az óvoda „nem fér be” a Százszorszép
óvodába.
/Ágostonné Farkas Mária bizottsági tag megérkezett, a jelenlévő bizottsági tagok
száma 6 fő./
Nagyné Perjési Anikó ezzel a nagyon kiscsoportos létszámmal fognak működni az
óvodák, ami egyébként ideális lenne, de a kihasználtság szempontjából kevés ez a
létszám.
Elmondta még, hogy bár nem vett részt a legutóbbi bizottsági ülésen, de értelmezése
szerint a bizottság az óvodában folyó érdemi munkáról kért egy beszámolót, mert
hogy nem tudunk semmit az óvodáról.
Ennek ellenére a kapott tájékoztatóban nem erről van szó, csupán utalás van arra,
hogy a működésről a jóváhagyott vezetői éves terv nyújt tájékoztatást.
Czikkelyné Fodor Tünde hangsúlyozta, amit a vezetői tervben leírt, az teljes
egészében megvalósult. Ezen felül az óvoda nyert az erdei óvodai pályázaton 900.000
Ft-ot, mely teljes egészében megvalósult, az erről készült szakmai beszámolót
júniusban fogják bemutatni Budapesten.
Nagyné Perjési Anikó kérdése volt még, hogy a mai napon tartott Óvi Olimpia
rendezvényre a Kistérségi óvoda miért nem készült bemutatóval. Tudomása szerint
mindegyik vállalkozói óvodának volt bemutatója.
Czikkelyné Fodor Tünde hangsúlyozta, a meghívót úgy adták át a kollégák, hogy ha
akarnak, készülnek, ha akarnak nem. Az anyák napi köszöntés és az évzáró jelentős
munkát ró az óvodapedagógusokra, hosszú időn keresztül készülnek ezekre az
ünnepségekre, és még egy műsor előadása egy ilyen rendezvényen a gyerekek
számára megterhelő lenne, ezért is döntöttek úgy a pedagógusok, hogy nem
készülnek bemutatóval az ovi olimpiára. Ennek ellenére részt vettek a gyerekek, csak
személye nem volt jelen, mivel nem kapott rá meghívót.

Farkas Zoltánné bizottsági tag megkérdezte, mikor küldik el a gyerekeket iskola
érettségi vizsgálatra.
Czikkelyné Fodor Tünde elmondta a jelenlegi középső csoportosoknál május
hónapban fogják vizsgálni a jövő évet.
Farkas Zoltánné bizottsági tag további kérdése volt, hogy a vállalkozói óvodákról
vannak-e adatok.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető válaszolva elmondta, a járási hivatal kezeli a
nem önkormányzati fenntartásban lévő óvodák adatait. Az önkormányzatnak most
már nincs rálátása.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági tag megkérdezte, hogyan alakul a dolgozói
létszám a kistérségi óvodában.
Czikkelyné Fodor Tünde válaszolva elmondta, 31 fő az engedélyezett létszám, ebből
20 fő óvodapedagógus, 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár.
Gyomaendrődön van 9 csoport és 1 csoport van Csárdaszálláson.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági tag további kérdése volt, hogy a Százszorszép és
a Margaréta óvodák tekintetében mik a hosszú távú tervek?
Czikkelyné Fodor Tünde válaszolva elmondta, minden a létszámtól függ, de azt
gondolja, hogy van jövője a Margaréta óvodának.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke javasolta, hogy fogadják el a
tájékoztatót azzal, hogy az óvoda éves beszámolóját a társulási tanács elfogadását
követően a bizottság is meg kívánja ismerni.
A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
131/2014. (V. 21.) Gye. Kt. Üokke. Határozata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság tudomásul veszi a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda működéséről szóló tájékoztatót azzal, hogy az
óvoda éves beszámolóját a Társulási Tanács elfogadását követően a
bizottság is meg kívánja ismerni.
Határidő: azonnal

Részlet az Ügyrendi Bizottság 2014. szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből
3.Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési
évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös
nevelési év munkatervének tudomásul vétele
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Czikkelyné Fodor Tünde
óvodavezető is elkészítette a szakmai beszámolóját, illetve benyújtotta a 2014/2015
nevelési év munkatervét.
A Csemetekert Óvoda 65 %-os, a Napsugár Óvoda 82%-os, a Margaréta Óvoda 56%os, a Százszorszép Óvoda 76%-os és a Csárdaszállási Óvoda 52 %-os kihasználtsággal
működött az előző nevelési évben. Az egész intézmény kihasználtsága pedig 66,2 %os volt. A csökkenő gyermeklétszám és az óvodai intézmény széttagoltsága
eredményezi a 66,2 %-os kihasználtságot.
A személyi feltételek biztosítottak voltak, az év közbeni személyi változásokat a
fenntartó hozzájárulásával sikerült házon belül megoldani. A továbbképzéseik a
terveknek megfelelően megvalósultak. A tárgyi feltételek is megfelelőek.
Négy benyújtott pályázatukból hármat nyertek meg, ezek megvalósításáról,
programjáról is részletesen ír a beszámolóban, valamint a rendezvényeikről, melynek
több eleme hagyományteremtő céllal került megrendezésre.
A 2014/15-ös nevelési évre vonatkozó, júniusban elfogadott gyermek és csoportszám
alakulását az előterjesztésben szereplő táblázat mutatja.
A csoportlétszám alakulása a Csemetekert tagóvoda tekintetében az elfogadott
létszámtól kevesebb, mivel 1 fő átjelentkezett a Százszorszép Óvodába, 2 fő
elköltözött Gyomaendrődről, valamint 2015. január-februárjában 2 fő előjegyzett
gyermekkel számol az intézményvezető, akiket még most nem számolhat bele a
létszámba.
Megkérdezte az intézmény vezetőjét kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.
Czikkelyné Fodor Tünde kiegészítésként elmondta, hogy a 2 fő előjegyzett gyermek
már be is iratkozott az óvodába, így a jelenlegi létszám a Csemetekert óvodában 39
fő, és a tanév során még lesz 4 fő előjegyzett gyermek, így ebben az óvodában is
tartani tudják majd a 43 főt, ami 2 csoportot jelent.
Farkas Zoltánné bizottsági tag megkérdezte, most, hogy életbe lép a 3 éves kortól
való tankötelezettség, befolyásolja- e számottevően az óvodai létszámot, vagy eddig
is mentek 3 éves kortól a gyerekek az óvodába.
Czikkelyné Fodor Tünde válaszolva elmondta, nem befolyásolja.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke felkérte a bizottságot
javasolják a fenntartó számára a Kistérségi óvoda beszámolójának elfogadását, és a
munkatervének tudomásul vételét.
A bizottság egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
196/2014. (IX. 17.) Gye. Kt. Üokke. Határozata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára az alábbi döntési
javaslat elfogadását:
1.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján elfogadja a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014.
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
2.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda fenntartója tudomásul veszi az intézmény vezetői
éves munkatervét a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Részlet az Ügyrendi Bizottság 2014. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből
5.Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismertette, hogy a társulás által fenntartott óvoda
vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A kérelemben jelezte az óvodavezető,
hogy az intézmény 2014. kiadásainak finanszírozását nem tudja megoldani az állami
támogatásból és saját bevételeiből. A számítások alapján 2-2,1 M Ft önkormányzati
támogatásra lenne szüksége. Az előterjesztésből elolvashattuk, hogy az intézmény
gazdálkodását év közben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Pénzügyi Osztály, többször is
jelezték, hogy az intézmény bevételei nem lesznek elegendőek a kiadások finanszírozására. A
magyarázat az, hogy az óvoda gyermeklétszáma alapján a finanszírozott pedagógus létszám
kevesebb, mint amennyi az intézményben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma. A

2014. évi költségvetésbe az került beépítésre, hogy július hónaptól létszám és
csoportcsökkentést kell végrehajtani. Az első nyolc havi finanszírozásnál 18,8 főben
határozták meg a pedagógus létszámot és a négy hónapra pedig 16,8 főt finanszíroz az
állam. Ebből adódik az a költségtöbblet, amivel az intézmény nem számolt. Ez
többletkiadásokat is generál, hiszen a nem önkormányzati fenntartású óvodáknak is hasonló
mértékű önkormányzati támogatást kell biztosítani a köznevelési szerződés értelmében. 20
fős átlag csoportlétszámmal számolva, ez körülbelül 1,5 m Ft-ot jelent az önkormányzatnak
plusz kiadásként. Arról kell dönteni, hogy a társulás által fenntartott óvodának 2,5 M Ft-ot a
nonprofit óvodáknak pedig 1,5 M Ft támogatást határoz meg a Képviselő-testület.
Az elmúlt ülésen a jövő évi költségvetés kapcsán már beszéltünk erről, most kifejezetten az
óvoda kérelme van előttünk. Hogy történhetett az meg, hogy így tervezet a vezető? Miért
csak novemberben értesült arról, mikor az osztály leírta, hogy már a féléves beszámolónál
illetve az első négyhavi beszámolónál is jelezték, hogy nem lesz elég a kiadásokra a keret. A
számokból világosan látszik, hogy egyszer 28 fővel egyszer24 fővel csökkent a
gyermeklétszám ez 2,5 csoport. Legyen 2 csoport, ez 4 óvodapedagógust jelent. Az
intézményvezető felel a köznevelési törvény szerint az intézmény gazdálkodásáért, még akkor
is, ha részben önállóan gazdálkodik. Ha úgy került beépítésre a költségvetési rendeletbe,
hogy le kell építeni, akkor le kell építeni, nincs mérlegelési lehetősége a vezetőnek.
Intézményvezetőként sokan esnek abba a hibába, hogy a munkatársak körében népszerűek
szeretnének lenni, az viszont nem mehet az intézmény érdekeinek a rovására, mert lehet,
hogy fognak szeretni rövid távon, de hosszú távon az intézmény érdekeit kell nézni és bele
tartozik az is, hogy takarékosan kell gazdálkodni. A megfelelő létszámintézkedéseket is meg
kell tenni még akkor is, ha ez nagyon fáj, és ha a vezetőnek ezt nehéz feladat, mert a vezető
ezt is vállalja akkor amikor vezető lesz. Azt pedig el kell felejteni, hogyha az önkormányzat
finanszírozza akkor jöhet az intézményvezető és kérhet plusz támogatást. Ha ez a saját
vállalkozása lenne a vezetőnek, ha a saját pénzéről lenne szó akkor már megtette volna ezt a
lépést. Nem lehet az önkormányzat pénzét felelőtlenül költeni, ezt minden
intézményvezetőnek fel kell mérnie. Nehéz feladat, de muszáj meglépni, főleg ha
megmondják mit kell csinálni. Mivel csak a nyári időszakban van lehetőség arra, hogy az
intézményi átszervezés megtörténjen, a nevelési év végével. Ezt meg kellett volna most május
végével tenni. 2013/2014-es tanévben 28 gyerekkel csökkent a létszám az már 1,5 csoport, a
mostani nevelési évvel pedig megint 24. Nem lehet, hogy ugyanannyi óvodapedagógus kell
235 gyerekre mint 180-ra.
Czikkelyné Fodor Tünde elmondta, hogy már az induláskor látták, hogy a Csemetekert
óvodában 60 gyermek van a 2 csoportban, ami azt eredményezte, hogy a szülőktől engedélyt
kellett kérni arra, hogy túlműködéssel működhessen. Már akkor is 3 csoporttal kellett volna
indítani az évet. A tavalyi évben 7,8 M Ft-al túl volt finanszírozva a pedagógus létszám, ebből
tudtuk a dologi kiadásokat kiegészíteni és ebből tudtuk az intézményeinket finanszírozni,
fenntartani és fejleszteni. A város kiterjedése elég nagy Gyoma és Endrőd viszonylatában alap
probléma, hogy az endrődi nem jön Gyomára és fordítva. Ha a Margaréta óvodát
megszüntettem volna és a gyermeklétszámot áthelyeztem volna a Százszorszép óvodába, a
pedagógiai munkák rovására vezetett volna. Gyakorlatilag 30 fővel működött volna egy
óvodai csoportunk minimum, ez a pedagógiai munka minőségére lett volna hatással. 30 fővel
egy integrált csoportban működni képtelenség.
Ágostonné Farkas Mária megkérdezte, hogy a nonprofit óvodának miért megy?

Czikkelyné Fodor Tünde visszakérdezett, hogy jogszerűen működik? A négyzetmétere
megvan? A kistérségi óvoda jelen pillanatban jogszerűen és törvényesen működik.
Ágostonné Farkas Mária hozzátette, hogy a négyzetméter ilyenkor nem annyira érdekes. Ha
azt mondják, hogy le kell építeni, akkor le kell építeni. A másik óvodákban tudnak úgy
működni, hogy ennél magasabb a gyermeklétszám. Nem gondolom, hogy ez határozza meg
a pedagógiai munkát, nyilván van egy olyan létszám, amit törvény ír elő, hogy hányan
lehetnek egy csoportban.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, hogy a Társulási Tanács, mint az intézmény
fenntartója júniusban vizsgálta a csoportlétszámok indítását, két lehetőség volt. Vagy
engedélyezi a 9,5 csoportot ahogy az intézményvezető kérte, vagy a Százszorszép óvodában
a 4 csoport helyett 3 nagylétszámú csoportot engedélyez, ami viszont meghaladta volna a
törvényi előírást. Így elfogadta az óvodavezető kérését azzal, hogy az óvodai beiratkozáskor
olyan határozatot kell hozni, hogy meghatározza a társulás, hogy melyik óvoda fog
egyáltalán szeptembertől indulni. Tehát a Társulási Tanács júniusban úgy döntött, hogy a 9,5
csoportot a 20 fő pedagógussal engedélyezi.
Megyeri László aljegyző hozzátette, hogy a társulás tarja fenn, több önkormányzat
finanszírozza, Csárdaszálláson 500 e Ft-al kell hozzájárulni, ez kifejezetten csak a
gyomaendrődi egységeket érinti így a gyomaendrődi önkormányzat költségvetésében
figyelni kell ezeket a hatásokat. Bízott abban az önkormányzat, hiszen azt a prognózist
kaptuk, hogy elképzelhető, hogy szeptemberre feltöltődik a létszám, ennek pont az
ellenkezője valósult meg. El kell indítani azt az előkészítő folyamatot, hogy hogyan lehet majd
azokat a gyerekeket elhelyezni a jelenlegi szerkezeti egységben, ami megfelel a
jogszabályoknak is. Ez az intézkedés csak jövőre hozható meg, tehát a hatás nemcsak 2014ben, hanem 2015-ben is figyelembe kell venni.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető hozzátette, hogy júniusban tárgyalta a tanács a
csoportlétszámok engedélyezését akkor még 193 gyermeklétszám volt ismert.
Poharelec László elmondta, hogy tudható előre, hogy mennyi gyermekre lehet számolni.
Sajnálja, hogy ezt a jelenlegi intézményvezető hozta ide, ezt már másnak kellett volna.
Mindenkinek sokkal könnyebb lett volna. Bízik benne, hogy testületi ülésen már más fogja
képviselő az óvodát mint vezető.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hozzátette, hogy talán azért is juthattunk ide, mert
a társulás tartja fenn az óvodát és a társulási tanács dönt minden dologban. A társulási tanács
egy tagja képviseli Gyomaendrődöt a másik két tag Csárdaszállás és Hunya polgármestere.
Biztosan ők is úgy hoznak döntést, hogy az mind a három fél érdekeit képviselje, de itt
mégiscsak a gyomaendrődi gyerekekről van szó, gyomaendrőd önkormányzata fizet. Ez elé a
bizottság elé soha nem került óvodai anyag, az elmúlt ciklus utolsó három hónapjában került
ide a társulás által fenntartott óvoda anyaga, ráadásul a képviselők sem látták. A Társulási
Tanács döntött anélkül, hogy aki finanszírozza nagyrészt az óvodát nem is nagyon tudott
róla, nem látta az óvoda működését.

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, hogy korábban megkérdezte, hogy melyik
az az óvoda ahol a legdrasztikusabb volt a létszámcsökkenés azt a választ kapta, hogy a
Margaréta óvoda volt, amely egyben a legjobban felszerelt óvoda is. A jövőre nézve mik a
kilátások arra, hogy melyik óvoda lesz bezárva?
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető válaszában elmondta, hogy a Társulási Tanács fog
dönteni, de nyilván a Képviselő-testület elé fog kerülni, többféle koncepcióban gondolkodik,
az egyik variáció, hogy a Margaréta óvodából bölcsődei intézményt kellene létrehozni, hiszen
16 olyan kisgyermek van, akik október 1. után érkeznek a tanévbe, tehát a finanszírozás
utánuk nem biztosított. A következő előterjesztésben benne lesz, hogy a bölcsőde megoldás
lenne a jelenleg óvodaként működő intézményre.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, hogy ha a társulás tartja fenn ezt az
intézményt valószínű a munkáltató is a társulás, ahol egy-egy-egy szavazati joggal
rendelkezünk, bízzuk is rá a társulásra és ne mi egy személyben döntsünk.
Megyeri László aljegyző elmondta, hogy nem azért van probléma mert társulásban van
fenntartva, hanem mi vittünk problémát a társulásba. Csárdaszállás finanszírozza az őrá eső
óvodát, ez specifikusan gyomaendrődi probléma, ami akkor is felmerült volna, ha nem
társulásban működik, hanem az önkormányzat által. Volt egy pályázatunk aminek az lett
volna a célja, hogy a Kossuth úti intézményegységet bővítik, így meg lehetett volna szüntetni
a Margaréta óvodát.
A gyomaendrődi önkormányzatnak, mint a társulás egyik tagjának kell majd a társulás felé is
indítványozni azt ehhez, hogy azokat a szerkezeti átalakításokat megvalósítsa ami ahhoz kell,
hogy hatékonyan működjön az intézmény. Ehhez népszerűtlen intézkedéseket is meg kell
tenni, el kell oda jutni, hogy nincs olyan, hogy én szabadon választok óvodát nem akarok
átmenni endrődre vagy gyomára, mert ha betelik egy férőhely akkor tessék oda menni ahol a
beiskolázási körzet van. Ezeket az intézkedéseket már meg kell kezdeni előkészíteni. A
bölcsődével kapcsolatban elmondta, hogy ez nem megoldás, már van két bölcsőde. Az
óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat. Nyilván az önkormányzatnak az az érdeke,
hogy legmagasabb szinten a normatívából próbálja ezt megoldani és ne pedig többletet
kelljen hozzá adni.
Kezdeményezni kell a társulási tanácsnál, hogy vizsgáltassa meg, elemezzük ki, mert azért
voltak lépések.
Szabó Balázsné megkérdezte, hogy az itt felmerülő túlfinanszírozás az egyszemélyben az
intézményvezető felelőssége? Időközben nem lett volna módja jelezni ezt a problémát?
Megyeri László aljegyző elmondta, hogy a döntéshozó tudott róla, most döntéskényszerben
van a Képviselő-testület. De kezdeményezheti, hogy induljon el az a folyamat, ami majd azt
fogja eredményezni, hogy beiskolázási időszakra már tudni fogják a szülők, hogy hová lehet
beíratkozni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, hogy időkorlát van a döntéseknél, mert ha
júniusban meghozta azt a hibás döntést a társulási tanács, hogy engedte ilyen
csoportlétszámmal működni utána már ne is volt módja korrigálni, ugyanis itt tanévről és
nem gazdasági évről beszélünk.

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető hozzátette, hogy akkor az a döntés nem volt hibás, az
akkori előterjesztés szerint az intézmény finanszírozása az akkor beíratott gyermeklétszám
alapján (193 fő) az intézményvezető által javasolt 9,5 csoport indításával nem igényel
önkormányzati támogatást. Az intézményvezető nyilatkozata szerint ez a gyermek és
csoportlétszám lehetővé teszi, hogy az intézmény működtetése 2014. szeptemberétől 2015.
szeptemberéig önkormányzati támogatás nélkül valósulhasson meg. Az óvodai beiratkozás a
következő lehetőség, amikor már meghatározzuk azt, hogy hová írassa be a gyermeket a
szülő, hogy ne az legyen, hogy a Margaréta óvodában megint csak másfél csoportnyi gyerek
van.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, hogy érthetetlennek tartja, hogy a
Margaréta óvodába miért lehetett beiratkozni. Akkor nem kell meghirdetni mindegyik
óvodára a beiratkozást.
További hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
258/2014. (XII. 10.) Gye. Kt. Üokke. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 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 határozzon 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 jelölje ki.
Határidő: 2015. 01. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Megyeri László aljegyző hozzátette, hogy kérheti a társulásnál, de nyilván a társulás is meg
fogja tenni a kivizsgálását. Valószínű az információk alapján, hogy voltak rossz döntések, a
fenntartó is tudott dolgokról.

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda Bölcsődei intézményének
kialakítása, az óvoda feladat-ellátási helyének átszervezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Társulási Tanács!
I.

Bölcsődei Intézmény kialakítása

Czikkelyné Fodor Tünde a Kistérségi Óvoda intézményvezetője írásban fordult az intézmény fenntartójához, hogy
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 2015. szeptember 1. napjától a Kistérségi Óvoda egy bölcsődei
tagintézménnyel bővüljön, még pedig a Margaréta Óvoda átalakulásából.
Intézményvezető asszony a hivatal kérésére beadványát 2014. december 2. napján írásban kiegészítette, a
beadvány az előterjesztés mellékletét képezi.
Hivatalunk megvizsgálta az írásbeli kiegészítést és nem javasolja a fenntartónak bölcsődei intézmény kialakítását az
alábbi vizsgálati szempontok alapján:
1. A bölcsődés korú gyermekek létszáma indokolja-e hosszabb távon (legalább három évre előre vetítve) a bölcsőde
beindítását, tekintettel a településen már működő két bölcsődei intézmény kapacitáskihasználtságára.
Évente 70 gyermek születése (becslés alapján) várható településünkön. Sajnos a születések számának csökkenése
prognosztizálható a következő években, hiszen több évtizede ez a tendencia figyelhető meg nemcsak a
településünkön, de az egész országban.
A településünkön működő két bölcsőde 24-24 férőhellyel működik. Az elmúlt években mindkét bölcsőde 110 %-os
feltöltöttséggel működött, így a becsült 70 gyermekből 53 gyermek elhelyezése biztosított. A bölcsődék 120 %-os
feltöltöttséggel működhetnek maximum, ami azt jelenti, hogy 58 gyermek elhelyezése is biztosított lehet a meglévő
két intézményben.
Az intézményvezető asszony által hivatkozott módszertani levél „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai
szabályai”alapján egy bölcsődei csoportban 10 gyermek helyezhető el, azonban a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2) bekezdése szerint egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek
gondozható.
Tehát ha a 70 fő/év születési számmal számolunk és figyelembe vesszük a már működő két bölcsőde kapacitását
akkor az új bölcsőde egy gondozási egységet (két bölcsődei csoportot) nem tudna feltölteni 100 %-ra, talán csak egy
csoportot, ha minden szülő igénybe venné a szolgáltatást.
Intézményvezető asszony leírta, hogy az intézményében 16 olyan kisgyermek van akire bölcsődei normatívát
tudnának igénybe venni. Azonban ez egy pillanatnyi helyzet, ebből hosszú távra nem lehet alapozni.
Az évente várható születések száma - figyelemmel a már működő két bölcsődei intézmény kapacitására is - nem
támasztja alá egy újabb bölcsődei intézmény kialakításának szükségességét.
2. A bölcsődei intézmény beindítása milyen egyszeri költségekkel jár (összegszerűen) – tárgyi feltételek, tárgyi
eszközök kiegészítése, átképzések költsége, engedélyezési eljárás költsége stb. Ezeknek a költségeknek forrást
tud-e biztosítani az intézmény?
Intézményvezető asszony beadványában bemutatta a tárgyi eszközök kiegészítését, az átképzések költségét, az
engedélyezési eljárás költségét, azonban az épület átalakításáról nem tett említést.
Intézményvezető asszony által is említett Módszertani levél a bölcsődei nevelés és gondozás tárgyi feltételeiről az
alábbiakat határozza meg:
„A gyermekek által használt helyiségek:
Egy bölcsődei gondozási egység 24-28 gyermek elhelyezésére szolgál, gyermeköltözőből, fürdőszobából és 2
gyermekszobából áll.
Gyermeköltöző (átadó): a gyermekbejárat előteréből nyíljon, a fürdőszobához átlátszó üvegezett ajtóval
kapcsolódjék. Felszerelése: feleljen meg a különböző korú gyermekek öltöztetési igényeinek, legyen minden
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gyermek részére ruha és cipótároló, 1 felnőtt mosdó, padok, ülőkék.
Fürdőszoba: kapcsolódjon a gyermeköltöztetőhöz, valamint a gondozási egység egy vagy két gyermekszobájához.
Közvetlen kapcsolat esetén a gyermekszobákban játszó gyermekekre a rálátást, ennek hiányában a hallótávolságot
minimálisan biztosítani kell. A gyermek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és eszközök a
gyermek méretéhez és fejlettségéhez igazodjanak. Felszerelései: 2 db gyermekmosdó (peremmagasság: 40-45 cm)
hideg-meleg vízzel, keverő csappal, 2 db gyermek WC, 1 db beépített gyermekfürdőkád, vagy zuhanytálca hidegmeleg vízzel, keverő csapteleppel, flexibilis zuhanyzóval, 2 db pólyázó asztal, minden gyermek részére saját fésű és
törülköző elhelyezésére alkalmas tartó, a gyermek teljes alakját mutató tükör a gyermek magasságában elhelyezve,
fogmosó pohár tartó.
Gyermekszoba: ajánlott alapterülete minimum 3 m²/fő, de 10 fő esetében legalább 40 négyzetméter legyen.
A helyiség tejes alapterülete közvetlen természetes megvilágítású legyen, az erős benapozást árnyékoló
szerkezettel kell meggátolni, ablak mellvéd magassága legfeljebb 0,8 m legyen, az ablakokat bukószárnnyal és
biztonsági lánccal is fel kell szerelni. A bútorozást balesetmentesen, a gyermekek fejlettségét követve kell kialakítani.
Átlátszó mélyen üvegezett ajtót kell tervezni ott (terasz, fürdőszobaajtó, gyermekszobák közötti ajtó), ahol a
kisgyermeknevelőnek látnia kell a csoportot, illetve azt, hogy nincsen gyermek a nyitásra kerülő ajtó mögött. A
mélyen üvegezett ajtókra a függőleges osztású üvegvédő rácsot kell tervezni 1 m-ig, a pálcák közötti távolság 8 cm
legyen. A rács pótolható üvegvédő fóliával vagy biztonsági üveggel. A helyiségnek hézagmentes, mosható
fertőtlenítő és tartós meleg padló burkolata kegyen. Szőnyegpadló nem alkalmazható. Az oldalfalat 1,30 m magas
ütés és kopásálló mosható és fertőtlenítő burkolattal kell ellátni. A gyermekszobában a világítást közvetett
(káprázatmentes) formában kell kialakítani (fényerősség min. 300 Lux), a szobák falai világos, meleg színűek, a
mennyezet fehér, a bútorzat fénytelen felületű legyen.”
Fent idézett szabályozás csak a gyermekek által használt helyiségre vonatkozik, a bölcsőde egyéb helyiségeire is
szigorú előírások vannak. Az óvodai épület adaptálása bölcsődei feladat-ellátásra, ezen belül a megfelelő gondozási
egység kialakításának költsége milliós nagyságrendű, mellyel intézményvezető asszony beadványában nem
számolt.
3. A bölcsőde működtetésére – komplett költségvetési terv készítése: A bölcsőde működtetéséhez milyen személyi
és dologi kiadások merülnek fel, a működtetés bevételi oldalán az igénybe vehető állami támogatás összege, saját
bevételek, a gyermekétkeztetés bevételi és kiadási oldala.
Intézményvezető asszony elkészítette a 2015. évre vonatkozó költségvetését, melyben azonban nem szerepel az
épület átalakításának költsége, így az általa kimutatott, önkormányzati támogatás nélküli költségvetés nem állja meg
a helyét.
4. Szöveges indoklás arra vonatkozóan, hogy a bölcsődei intézmény beindítása és fenntartása milyen hatással van
az óvodai intézményre, tekintettel a feladat-alapú finanszírozásra.
Intézményvezető asszony a bölcsőde kialakítását, a bölcsődei feladat-ellátást tartja megoldásnak az óvoda
működtetésének jelenlegi problémájára.
A születések száma nem támasztja alá a egy új bölcsődei intézmény kialakítását, illetve a csökkenő gyermeklétszám
nem biztosítja hosszú távon az intézmény önkormányzati kiegészítés nélküli működtetését.
Bölcsődei tagintézmény kialakítása, és fenntartása nem jelenti az óvoda problémájának megoldását. A csökkenő
gyermeklétszám és az óvodai intézmény széttagoltságának problémáját a fenntartó az óvodai csoportlétszámok és
ehhez kapcsolódóan a pedagógus létszám csökkentésével, az óvodai tagintézmények csökkentésével tudja
megoldani.
Bölcsődei intézmény létrehozásával a gyermeklétszám csökkenésből adódó óvodai problémát generálná újra az
önkormányzat.
II. A Kistérségi Óvoda feladat-ellátásának átszervezése 2015. szeptember 1. napjától.
Czikkelyné Fodor Tünde a Kistérségi Óvoda intézményvezetője a 2014. decemberi, az óvoda belső ellenőrzési
jelentésére reagálva, írásban benyújtotta az 50 % alatti férőhely kihasználtság megszüntetése érdekében az
intézmény átszervezésének alternatíváit. Beadványa az előterjesztés mellékletét képezi.
Az első megoldási javaslatában a Margaréta Óvoda Bölcsődei intézményként funkcionálna tovább. Az előterjesztés
első részében részletesen kifejtésre került, hogy nem javasoljuk bölcsődei intézmény beindítását.
A második javaslat alapján a Kistérségi Óvoda 2015. szeptemberétől három feladat-ellátási hellyel működne tovább:
- székhely: Százszorszép Óvoda 108 férőhely
- telephely: Csemetekert Óvoda 83 férőhely
-tagintézmény: Csárdaszállási Napraforgó Óvoda 25 fő férőhely.
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Az intézménybe 2014. október 1. napján beíratott gyermekek száma csak gyomaendrődi gyermekek
vonatkozásában 178 fő. A 2015. szeptember 1. napjától az intézményben rendelkezésre álló férőhely Gyomaendrőd
vonatkozásában: 191 fő.
Az intézményvezető asszony írásban jelezte, hogy 2015. szeptember 1. napjától lép hatályba a 3 éves óvodai
tankötelezettség, azonban településünkön jellemző, hogy a gyermekek 3 évesen kezdik el az óvodába járást és nem
5 évesen a jelenleg hatályos kötelező óvodába járástól.
Intézményvezető asszony tart attól, hogy 100 % fölötti kihasználtsággal működne az óvoda. Ez feszültséget a
Százszorszép Óvodában jelenthet, mivel a Napsugár Óvoda beintegrálódásával sem éri el a Csemetekert Óvoda a
100 %-os férőhely kihasználtságot.
A feladat-ellátási helyek megszüntetése csoportszám csökkenést valamint pedagógus és dajka létszámcsökkenést
von maga után:
a Margaréta Óvodában 1,5 csoport
a Napsugár Óvodában 1 csoport, azonban ez a csoport +1 csoportként jelentkezne a Csemetekert
Óvodában.
2015. szeptember 1. napjától az alábbi csoportszámokkal működne az intézmény:
- Százszorszép Óvoda 4 csoport
- Csemetekert Óvoda 3 csoport
- Csárdaszállás Napraforgó Óvoda 1 csoport
összesen 8 csoport.
A 8 csoport esetében 16 fő óvodapedagógus és 8 dajka foglalkoztatására van lehetőség.
Az alábbi táblázatban a jelenleg engedélyezett és 2015. szeptember 1. napjától meghatározandó álláshelyeinek
számát mutatjuk be:
2014. szeptember 1. napjától engedélyezett
álláshelyek száma
20 fő óvodapedagógus
9,5 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

2015. szeptember 1. napjától meghatározásra kerülő
álláshelyek száma
16 fő óvodapedagógus
8 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

A döntéshozó az intézményt fenntartó Társulási Tanács, ugyanakkor a Gyomaendrődi feladat-ellátási helyek
finanszírozója Önkormányzatunk, ezért az előterjesztést 2015. januári üléseiken tárgyalja az Ügyrendi Bizottság és a
Képviselő-testület, a Társulási Tanács 2015. február eleji ülésén fogja meghozni döntését a Gyomaendrődi
javaslatok ismeretében.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
1. döntési javaslat
"Döntés bölcsődei intézmény kialakításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tekintettel a csökkenő gyermeklétszámra, valamint arra, hogy
Gyomaendrődön biztosított a bölcsődei feladat-ellátás nem szándékozik bölcsődei intézményt létrehozni.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kistérségi óvoda feladat-ellátási helyeinek átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tekintettel a feladat-ellátási helyek 50 % alatti férőhely
kihasználtságára a Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától az alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti
tovább:
óvoda
székhely
telephely
tagintézmény

cím

férőhely

Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 108
7.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8. 83
Csárdaszállási
5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 25
Napraforgó Óvoda
23.

csoportok
száma
4
3
1

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett
álláshelyeinek számát 27 főben határozza meg:
16 fő óvodapedagógus
8 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített
beszámoló elfogadása
Debreceni Zoltánné, Fekete József ügyvezető, Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2012. szeptemberi ülésén az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával meghatározta az éves
lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerét, melyek az alábbiak:
- Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
- Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében
(műszaki és pénzügyi adatok),
- Tételes kimutatás a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összegéről, részletezve az elmaradás okát,
befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási ütemtervére,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében. Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak
megfizetése tekintetében.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott szempontrendszer alapján elkészítette a 2014.
évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló beszámolóját – az előterjesztés mellékletet képezi - és kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet szíveskedjen azt megtárgyalni és elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerében foglaltaknak megfelelően - a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax:66/386-269

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd

Tárgy: lakásgazdálkodásról beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 522/2012(IX.27)Gye KT határozatában a Gyomaszolg
Ipari Park Kft részére meghatározta a szempontrendszert az önkormányzati bérlakások
kezelői szerződésben foglalt kötelezettségeinek beszámolásáról.
1. A bérlakások műszaki állapota:
A szeptemberi Testületi Ülésen részletesen bemutatásra került a Polgármesteri Hivatal
lakásügyi előadója és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyintézőjének közösen tett helyszíni
bejárásának megállapítása.
Költségalapú bérlakások:
- Az Endrődi út 5-7.szám alatti költségalapú bérlakásoknál a lakásokban
műszaki probléma nem merült fel.
- Az épület tetőszerkezetén eresz, tetőléc, korhad, néhány cserép porlik, javítása
elkezdődött
- Az A,B,C, épület lábazatánál a parapetfal és folyosó burkolata meg van repedve.
Magtárlaposi úti bérlakások:
- Együttes probléma, hogy a műanyag nyílászárók vetemednek, tetőablakok
rosszul zárnak. Az épület tető szerkezetén néhány a porlott cserepek cserélve
lettek. A lakásokat elválasztó kerítéseknél, a faanyag néhol el van korhadva a
bérlők gondosságának hiánya miatt, rövidesen cserére szorul.
- A 14/2. szám alatti bérlakásnál a bejárati ajtó el van vetemedve.
- A 14/4. szám alatti bérlakásnál a külső terasz lábazatánál a vakolat omlik. A
felső szinten az ablak körüli rész penészedik.
- A 16/1. szám alatti bérlakásnál a fürdőszoba ablakpárkánya körül a kismértékű
penészesedés tapasztalható, penészölő meszelés szükséges a bérlő részéről.
- A 16/3. szám alatti bérlakásnál a terasz burkolata kis alapterületen felfagyott.

Szolgálati bérlakások:
Apponyi u. 24 szám alatti bérlakásban élő bérlők a lakásokat
rendeltetésszerűen használják azonban a C jelű lakásban lakó bérlő a szemetet az üres
tárolóban tárolja.
Hősök út. 39/B. szám alatti bérlakás falai repedezett, a fürdőszobában az ajtó
mögött a fal penészedik.
A Vásártéri ltp. 1/4 szám alatti szolgálati bérlakásnál is visszatérő penészedés
található.
Álmos út. 11szám alatti bérlakáshoz tartozó tárolóépületen a palát cserélni kell
és a léceket kicserélni, mert a további beázások az épületben tehet kárt.
Fő u.210.szám alatti bérlakásban az utcai ablakok fából készültek, azonban
azok műszaki állapota rossz, a fakeret korhad.
Szociális bérlakások:
- Együttes probléma , hogy a nyílászárók korhadtak, rosszak, cserére szorulnak.
- Az Okóber 6. ltp. A, B, épület lépcsőház üvegfala beázik, a víz becsurog és az a
földszinten megáll, a falak vizesednek.
- A, B lépcsőház felől az épület fala, kb. a 3. emelet magasságában a konvektor
szellőző nyílása alatt a vakolat nagyobb felületen leesett.
- Az Október 6.ltp. B/12 és B/13 alatti lakásban a kisszobában az ablak alatt a
csapadék víz befolyik. B/13sz alatti lakásban a gázóra, díjtartozás miatt leszerelésre
került.
- A Vízmű sor 2/E.sz alatti bérlakás falai vizesednek, a festéket ledúrja. Az ablakok
műszaki állapota rossz.
- A Vízmű sor 2/G.sz alatti bérlakás falai vizesednek, a vizesedés a festéket ledúrja,
műszaki állapota rossz.
- A Fő u. 133.sz alatti lakás külső vakolata mállik .

2.Kezelői intézkedések a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében:
- Az Október 6 ltp. B. lépcsőháznál villám okozta károk miatt a felcsengető rendszer
javításra került.
- A Magtárlaposi u. 16/3 sz. alatti bérlakásban vízszerelési munka,Wc tartály csere
volt.
- Az Endrődi út 5-7 lakásnál C/3, C/4 gázkazánt javítottunk. Folyamatos gond az utcai
kapunál az elektromos zár.
- Megtörtént a 16. lakásokban a gázkazánokhoz a flexibilis gázcsövek cseréje,
valamint a teljes felülvizsgálat.
- Apponyi úti bérlakások tetőterébe egy használaton kívüli kéménybe több ezer
méhcsalád költözött be a kártevőirtás megtörtént.

- A Népliget úti bérlakásnál az egyedi vízóra beszerelése folyamatban van, mert a
belső rendszert kell kiépíteni elsőként.
- A Népliget út 1/A, 1/B, jelű bérlakásnál keletkezett tűzkár helyreállítása folyamatban
van. Előreláthatóan január közepére a bérlők saját fogyasztási helyükről fogják
használni az áramot.
- A Népliget u. 1/B jelű bérlakásba a gáztűzhely megvásárlása és beszerelése
megtörtént.
- A Vízmű sor 2/G jelű lakásban a villanyszerelési munkát elvégeztük.
- A Vízmű sor 2/P, 2/N jelű lakásnál megtörtént a nyílászárók kiszedése.
-. A Fő út 210.szám alatti tető beázásának helyrehozatala megtörtént.
- A Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti bérlakásban a konyhaszekrény átalakítása
megtörtént.
Költségalapú lakások karbantartása:
Endrődi u. 5-7 C/3,C/4, lakás gázkazán javítása,
flexibilis csövek cseréje, gázkazánok
átvizsgálása, javítása
Endrődi u 5-7 kaputelefon javítás

61.760 Ft +Áfa
37. 196 Ft +Áfa
18 .150 Ft +Áfa

Magtárlaposi u. 16/1 bejáró feltöltés

44.000 Ft.+Áfa

Magtárlapos 1-3 fűtésrendszer feltöltés, beüzemelés

26 .677 F t+Áfa

Kulcsmásolás Magtárlapos 1-3

2.016 Ft +Áfa

Magtárlaposi u. 1-3/I. konyhaszekrény átalakítása

47. 000 Ft +Áfa

Magtárlaposi u. 14/3 tetőjavítás

25.931 Ft +Áfa

Magtárlaposi u. 16/3 vízszerelési munka

13. 700 Ft +Áfa

Összesen:

276 .430.-Ft +Áfa

Költségalapú lakások üzemeltetési költsége:
A költségalapú lakások üzemeltetése magában foglalja az Endrődi úti lakásoknál
foglalkoztatott gondnok 12 havi bérét és járulékait( havi 50750 +járulék),a lakásügyi
ügyintéző munkabérének és járulékának ¼ részét(22.125 + járuléka), az üres lakások
után a szolgáltatók által számlázott víz, gáz és villamosenergia díjat, a közös
használatú épületrészek közüzemi díját.
Üzemeltetési költség
1.372.480 Ft+ Áfa
Összesen:

2. 094. 116 Ft

Szolgálati, szociális lakás:
Karbantartás:
október 6 ltp A lh felcsengető rendszer
javítása, villanytűzhely beszerzés és beüzemelés:
Apponyi út kártevő irtás
Népliget u 1/B gáztűzhely vásárlás és beüzemelés
Vízmű sor 2/P és 2/N lakásokban ajtó és ablak
kiszedés, elszállítás
Vízműsor 2/G villamosenergia bekötő vezeték csere
Népliget u ¼ kazán javítás, tűzeset utáni helyreállítás

53. 823 Ft+Áfa
30 .458 Ft+Áfa
31 .189 Ft+Áfa
7. 972 Ft+Áfa
26. 180 FT+Áfa
97. 151 Ft+Áfa
313. 402 Ft

Üzemeltetési költség:

858. 633 Ft

Lakbér és garázsdíj előírás szoc. és ktsg . összesen
Önkormányzati lakásalap számlába átutalt előírás

8.789.150 Ft
4.387.070 Ft

Lakásalap számla:
4791 lakásalap számla év eleji nyitó egyenlege:
szociális és szolg.lakás 2014/12/31-ig befolyt bevétel:

-3.573.637 Ft
3.760.366 Ft

Szoc és szolgálati lakás karbantartás és üzemeltetés
díja:

1. 172 .035 Ft

Lakásalap számla év végi egyenlege:

- 985. 306 FT

3.Lakbér alakulása:
Megnevezés
lakbér, garázs
bevétel

Előírás (éves)
8.789.150

Ft
Teljesítés 12-31-ig
8.255.126

A bérlők néhány kivétellel pontosan, illetve rövid határidejű csúszással rendezik a lakbért.
A lakbérhátralékosok részére a fizetési felszólítást minden hónapban kiküldjük. Ennek
hatására javul a fizetési fegyelem.
4.Bérlői kötelezettség teljesítése:

A költségalapú bérlakások esetében nem jellemző a lakbértartozás, a bérlők időben megfizetik
a kiszámlázott összeget. A szociális lakások esetében azonban gyakori a nemfizetés, ez ellen a
havi felszólítással élünk, nagyobb tartozás esetén pedig már több alkalommal éltünk bérleti
jogviszony megszüntetésének javaslatával.
2014/12/31-ig jelentős összeggel
tartozók:
Gyomaendrőd Apponyi u. 24/C
Gyomaendrőd Apponyi u. 24/B

116.880.-Ft
144.982.-Ft

Elmaradás esetén már több alakalommal fizetési felszólítást küldtünk a lakóknak.
5. Elmaradás teljesítésére érdekében tett intézkedés:
- felszólítás( tértivevény)
- ellenőrzés
- bérleti szerződés felmondásának kezdeményezése
Kérem a Tisztelet Képviselő Testületet, beszámolom elfogadására.

Gyomaendrőd,2015/01/14
Fekete József
ügyvezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYÜSZ-TE támogatási kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyző
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 Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület ( 5500 Gyomaendrőd Bocskai I. út 58/1. sz. képviseli:
Pájer Sándor elnök, továbbiakban: GYÜSZ-TE ) benyújtotta 2014. december 29-én a 2015-ös költségvetési évre
vonatkozó finanszírozási igényét. Kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. A kérelemből látható, hogy a
szervezet önként vállalt feladatainak teljesítéséhez 17.000.000. Ft összegű támogatásra tart igényt, melynek
megítélése esetén sem biztosítottak a megfelelő marketing és reklám költségek. Amennyiben a bérkiadások
fedezetére nem biztosított a munkaügyi támogatás, úgy a finanszírozási igény 20.000.000 Ft. A költségvetési
koncepcióban a GYÜSZ-TE részére összességében 8. millió Ft. előirányzat került biztosításra. A 17.millió Ft-os
támogatási igény megállapítása esetén további 9. millió Ft-al növekszik a költségvetési hiány.
A támogatási kérelem elbírálása előtt célszerű áttekinteni a feleket terhelő szerződésekben vállalt kötelezettségeket.
Az Önkormányzat és a GYÜSZ-TE, 2012-ben kötötték meg azt az alapszerződést (92/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozata), melyen a jelenlegi együttműködésük is alapszik. A GYÜSZ-TE-nek, vezető testületének tagja az
önkormányzat, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 13. pontjában
(továbbiakban: Mötv) meghatározott feladatának ellátását megvalósító döntéshozatali eljárásban a GYÜSZ-TE
részére véleményezési jogot biztosított. A szerződésben az alábbiakat vállalta az Önkormányzat:
tárgyévet megelőző év beszedett idegenforgalmi adó állami támogatással megnövelt összegének 20%-a, de
legalább 4 millió, azaz Négymillió Ft összegű támogatást biztosít a GYÜSZ-TE részére
két részletben, összesen 4 millió azaz Négymillió Ft összegű támogatást biztosít a Sajt-és Túrófesztivál, a
Május 1 és az Augusztus 20-i Halfőző verseny rendezvények megtartásához, szigorú elszámolás szabályok
betartása mellett
szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül a korábban TOURINFORM Iroda céljára szolgáló
helyiséget, azzal, hogy a helyiség fenntartásával kapcsolatos költségek az Egyesületet terhelik, az köteles a
használat során a jó gazda gondosságával eljárni.
GYÜSZ-TE által vállalt kötelezettségek:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a település turisztikai fejlettségével kapcsolatos mutatókat, javaslatot tesz,
kezdeményez és tevékenyen közreműködik anyagi erőforrások felkutatásában
Működteti a TOURINFORM Irodát a névhasználati szerződésben foglaltak szerint
Gyomaendrőd turizmusának fejlesztése érdekében pályázatokat nyújt be, turisztikai tárgykörű képzéseket
szervez
Közreműködik a város idegenforgalmi koncepciójának felülvizsgálatában
2012. júniusában (397/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat) a felek a megkötött szerződést módosították, melynek
értelmében a felek együttműködnek a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c. pályázati felhívásra beadandó pályázat elkészítésében. Az Önkormányzat vállalta az elkészített
pályázat benyújtását és a szükséges adatok szolgáltatását. Egyesület vállalta a pályázati dokumentáció
elkészítését, és annak átadását, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének. A pályázat
benyújtása kapcsán az Önkormányzat vállalta felmerült költségek ( 381.000 Ft. szakmai koncepció, 6.096. 000
Ft. tervezési költség, 2.000.000 Ft. megvalósíthatósági tanulmány, 30.000 Ft. értékbecslés, 114.100 Ft. eljárási
díj, 10.800 Ft. tulajdoni lap) megtérítését. (457/2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata)
Az Önkormányzat 547/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozatában vállalta, hogy támogatja, hogy a GYÜSZ-TE
DAOP-2.1.3-12 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai
klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be. Ezzel egyidejűleg
nyilatkozott, hogy a fenntartási időszakra (2013-2019) minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA
20%-át a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves
költségvetésének arányában minimum 40%, azaz 10 millió Ft éves kötelezően előírt költségvetés esetén
minimum 4 millió Ft. A pályázatok, mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismertek nyertek, a szükséges
előfinanszírozást az Önkormányzat biztosította.
TDM fogalma: a desztináció (földrajzilag lehatárolható egység)turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait
egységben komplex módon kezelő partnerek (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek stb.) hosszú
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távú szervezett együttműködése annak érdekében, hogy a turista élményét, illetve a turizmusból, származó
hatásokat optimalizálják a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vételével.
a "Lélekkel a Körösök mentén" és a "Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája
tükrében megnevezésű pályázatban az Önkormányzat, a GYÜSZ-TE, valamint a Katona József Művelődési
Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Előzetesen nyilatkoztak, hogy a pályázat nyertessége
esetén üzemeltetési megállapodást fognak kötni, melynek tervezete a pályázat része. Az üzemeltetési
megállapodás alapján az Önkormányzatot az alábbi kötelezettség terheli:
„Az Önkormányzat kijelenti, hogy határozatlan időre üzemeltetésre térítésmentesen átadja az Egyesületnek
–melynek alapítója és tagja- a létesítést követően a kizárólagos tulajdonában álló létesítményekből az
alábbiakat:
„Körös Látogatóközpont” „Bárka Látogatóközpont” „Erzsébet Ligeti Tanösvény Szent László Híd””
A GYÜSZ-TE az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalta:
„Az Egyesület kijelenti, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában körülírt létesítményeket üzemeltetésre átveszi.
Vállalja, hogy azokat csak a DAOP 2.1.1.-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati kiírásban, a benyújtott pályázatban, a
támogatási szerződésben a korábban a felek által megkötött szerződésekben meghatározott követelményeknek
mindenben megfelelő módon kizárólagosan, a jó gazda gondosságával hasznosítja, azt másnak semmilyen
formában át nem engedi. Az üzemeltetés során keletkezett bevételeket a támogatási szerződésben, továbbá
annak szerves részét képező okiratokban meghatározott célok, indikátorok - ideértve a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő 4,5 fő foglalkoztatását - teljesítésére használja. Az üzemeltetés során megsérült
megsemmisült létesítmények pótlásáról haladéktalanul gondoskodik, az átadás – átvételi jegyzőkönyvben
rögzített műszaki állapotnak megfelelően. Az Egyesület kijelenti továbbá, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott fenntartási időszakban esedékes, a Közreműködő Szervezet felé teljesítendő elszámolási,
beszámolási és egyéb kötelezettségeket az üzemeltetésre átadott létesítmények tekintetében határidőben
teljesíti az Önkormányzat felé. Az Egyesület vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során olyan
munkavállalót foglalkoztat aki rendelkezik az alkalmazási területre irányadó hatályos jogszabályban
meghatározott képesítési, és foglalkoztatás egészségügyi feltételekkel és tapasztalatokkal.
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázatban a vallási turizmushoz kapcsolódó
létesítmények (Szent Antal Zarándokszálláshely, Szent Antal sütőház, Gyomaendrőd, ) elkészítéséről és
üzemeltetéséről az általa alapított, fenntartott Intézmény útján gondoskodik ideértve a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő 3 fő foglalkoztatását is.”
Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) 4 millió Ft támogatás biztosítása 2 rendezvényhez
2.) 4 millió Ft támogatás biztosítása (vagy állami támogatással megnövelt idegenforgalmi adó 20%-a)
3.) TDM szervezet támogatása a fenntartási időszakban
4.) Tourinform iroda működtetéséhez helyiség biztosítása
5.) Pályázat megvalósítását követően meghatározott építmények átadása üzemeltetésre
A GYÜSZ-TE kötelezettségei az alábbiakban foglalhatók össze
1.) Évi két rendezvény megszervezése (Sajt és túró fesztivál, halfőző verseny)
2.) TDM szervezet működtetése
3.) Tourinform iroda működtetése
4.) Idegenforgalomhoz kapcsolható további bevételek feltárása
5.) Pályázat megvalósítását követően meghatározott építmények üzemeltetése, kötött létszámok
figyelembevételével.
Az idegenforgalmi adó bevétel növekedése miatt a szerződéssel és határozattal lefedett összes vállalt anyagi
kötelezettsége 8.200.000Ft-ban állapítható meg.
A feleket együttesen az okiratok a TDM szervezet működtetésére kötelezik, a fenntartási időszak alatt.
A Tourinform iroda működtetése nem kötelezően ellátandó feladat, megszüntethető.
Települési érdek, a pályázatok eredményeinek fenntartása és hatékony működtetése. A többlet forrás igény
viselése az Önkormányzat teherbíró képességét meghaladja, ezért szükséges az abban érdekeltek között az
arányos megosztás. Érdekeltek: Önkormányzat, GYÜSZ-TE, és a szervezetben tagsággal nem rendelkezők, de
az idegenforgalomban érdekeltek, pl. szállásadók, kereskedők stb. A többletforrás igény:
Támogatandó
cél Támogatási igény Ft Rendelkezésre álló Többlet támogatási
megnevezése
forrás Ft.
igény Ft
Rendezvény
5.300.000
4.000.000
1.300.000
Önkormányzati
döntéstől függő
(4.000.000)
Bemutató központ
működtetése
Nyári
programok
szervezése
TDM
szervezet
működése
Összesen:

8.442.000

0

8.442.000

1.000.000

2.000.000 bevétel

-1.000.000

7.000.000*

4.200.000

2.800.000

21.742.000

10.200.000

11.542.000
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*Az 547/2012.(X.11.) Gye. Kt. határozat az Önkormányzat által vállalt támogatásról az alábbiak szerint rendelkezik:
„Továbbá vállalja - helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag - az önkormányzat, hogy a projekt
megvalósítási és fenntartási időszakára (2013-2019) minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA 20%-át
a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves
költségvetésének arányában minimum 40%, azaz 10 millió Ft éves kötelezően előírt költségvetés esetén minimum 4
millió Ft.”
A határozat alapján többlet támogatási igény érvényesítése vitatható, a Tourinform iroda működtetésének
átgondolására készteti a feleket.
A bemutató központok működtetése 7.442.000 Ft. többlet támogatást generált. A pályázathoz készült
megvalósíthatósági tanulmány az alábbiakat állapítja meg:
„A pénzügyi elemzés mutatja meg a költségek és bevételek összegzését, a támogatási arány számított értékét,
valamint a fenntarthatóságra vonatkozó összesítéseket.
A pénzügyi fenntarthatóság célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának a bemutatása.
Az elemzés során a projekt kumulált pénzárama minden évben pozitív értéket mutat. Ez azt jeleni, hogy a bevételek
meghaladják a kiadásokat, tehát a pénzügyi fenntarthatóság biztosított a fenntartási időszak valamennyi évében.
A bevételi többletet az üzemeltetés során az üzemeltető köteles a település turisztikájának fejlesztésére fordítani,
tehát a működtetés során keletkező többletbevételekből további fejlesztések megvalósítása válik lehetővé a
településen, kapcsolódva a jelenlegi projekt célkitűzéseihez.”
Javaslom, hogy az Önkormányzat a városi rendezvények színvonalának emelése érdekében biztosítsa az 5.300.000
Ft-ot. A megmaradó 10.242.000 Ft többlet igény - Tourinform iroda működésének szükségessége függvényében figyelemmel az 547/2012. (X.11.) Gye.Kt. határozatban foglaltakra csökkentésre kerül 2.800.000 Ft-al. A tényleges
többlet igény 7.442.000 Ft. ennek egyharmadát 2.481.000 Ft-ot biztosítsa az Önkormányzat (a tényleges többlet
önkormányzati támogatás: 3.781.000Ft), míg a fennmaradó többlet forrás igényt 4.961.000 Ft-ot a GYÜSZ-TE
biztosítsa, az alábbiak miatt: Bevételek csak a Körös Látogató Központba kerültek megtervezésre, az egyéb
attrakciók esetében nem. Az alapszerződés értelmében tegyen javaslatot egyéb, nem a költségvetésből származó
többlet bevételi forrásokra, melyek a többlet igény finanszírozására fordíthatók, keresse meg annak a lehetőségét,
hogy a GYÜSZ-TE-ben tagsággal nem rendelkező, de az idegenforgalomban érdekeltek a fejlesztés fenntartásába
hogyan vonhatók be. A javasolt Önkormányzati támogatás elfogadása esetén a Képviselő-testület hozzájárul az
üzemeltetésre átadandó attrakciók üzemeltetéséhez is. Az összes Önkormányzati támogatás 11.781.000 Ft.
Ez év január 7-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hosszas tárgyalás eredményeként hangzott el az alábbi
javaslat:
„Összegezve 1,2 millió a rendezvényekre, 3 millió a Lélekkel Körösök mentén bérfinanszírozására, ha a másik két
vezető bérét megoldják illetve 1,7millió a működési kiadásokra, és a Tourinform irodához és a program elemekhez
kvalifikáltabb közfoglalkoztatottak biztosítása.” A kompromisszumos javaslat eredményeként 5.900.000 FT. többlet
támogatást biztosít az Önkormányzat a GYÜSZ-TE részére. Az összes Önkormányzati támogatás így 14.100.000 Ft.
A közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt biztosítja az Önkormányzat amennyiben ez ismertté válik.
A rendkívüli testületi ülést követően a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény is elkészítette a
pályázat megvalósítását követően az általa működtetendő egységek költségvetését.
A Szent Antal zarándokház és kenyérsütőház személyi feltételei a pályázat szerint:
(a bérek bruttó számokat tartalmaznak)
Vezető 1 fő 122 000+ 27%-os járulék= 155 000 Ft/hó
Programvezető 0,5 fő 52 500+27%-os járulék=66 675 Ft/hó
Takarítónő 0,5 fő 52 500+27%-os járulék= 66 675 Ft/hó
Gondnok, karbantartó 1 fő 105 000+27%-os járulék= 133 350 Ft/hó
Kiadások:
Személyi juttatások járulékkal
vezető
1 085 000 Ft
programvezető
466 725 Ft
takarítónő
466 725 Ft
gondnok
933 450 Ft
Összes:
2 951 900 Ft
Dologi kiadások
Szent Antal
zarándokház
Szent Antal
sütőház
Összes:

400 000 Ft
150 000 Ft
550 000 Ft

Kiadások összesen (2015. június 1-december 31.): 3 501 900 Ft
Bevételek
Szent Antal
250 000 Ft
kenyérsütő
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program
Szent Antal
füve
gyógynövény
program
Szent Antal
herbárium
Szent Antal
zarándokház
(50 napX20
főX1400 Ft)
Összes:

60 000 Ft

40 000 Ft
1 400 000 Ft

1 750 000 Ft

Bevételek összesen (2015. június 30-december 31.): 1 750 000 Ft
Az intézmény többlet finanszírozási igénye: 1.752.000 Ft.
Az intézmény vezetője a kiadások és bevételek számításánál 7 hónappal számol. A bérkiadások ténylegesen
hat hónapra jelentkeznek, így a ténylege kiadás összege : 2.529.840 Ft. Az összes kiadás így 3.079.840 Ft.
Ennek megfelelően módosul a tényleges támogatási igény is, 1.329.840 Ft-ra

1. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben a
szerződésben meghatározott városi rendezvények megvalósításához 5.200.000 Ft. támogatást biztosít. A
Tuorinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást, a Lélekkel a Körösök mentén című
projektből megvalósuló az egyesület által működtetendő feladatok bérkiadásához 3.000.000 Ft-ot, a dologi
kiadásokhoz 1.700.000 Ft támogatást biztosít. Az összes önkormányzati támogatás: 14.100.000 Ft. Az
Önkormányzat biztosítja továbbá a közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt amennyiben ez ismertté
válik.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe
építse be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény részére a Lélekkel a Körösök mentén című projektből megvalósuló az intézmény által ellátandó
feladatokhoz 1.329.000 Ft összegű támogatást biztosít.
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Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe
építse be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
Toldi Balázs Polgármester
Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. évre
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE), mint a
város egyetlen turisztikai szakmai szervezete, meghatároztuk azokat a tevékenységeket,
amelyeket feltétlenül szükségesnek vélünk rövidtávon a város turizmusának további
fejlődéséhez, fenntartásához. E tevékenységeket a feladat jellegére vonatkozóan, továbbá
azok költségei és viselői alapján az alábbi összefoglaló tájékoztató táblázatban és a
mellékletekben ismertetnénk Önökkel:

A városi turizmus működtetésének feladatai
Gyomaendrőd Turizmusfejlesztési
Stratégiája
- 2013. évben lejárt a város
idegenforgalmi koncepciója
Tourinform Iroda működtetése
Az IFA beszedés hatékonyságának és
fizetési moráljának növelése
- GYÜSZ-TE- önkormányzat
együttműködési megállapodás
alapján az ellenőrzés költsége a
befolyt IFA-ból kerül elszámolásra
A fürdő stratégiai fejlesztésének segítése
Körös
Attrakció- és
látogatómenedzsment Látogatóközpont
működtetése
- A „Lélekkel a
Körösön mentén…” c.
pályázat működtetése 5
évig kötelező feladatot

A városi turizmus működtetésének feladati jellege
és költsége
Önkormányzat
TDM
Feladat jellege

Feladat költsége

Feladat jellege

Feladat költsége

KÖTELEZŐ

2007. évben
ez 1 980 000,Ft-ba került

VÁLLALT

megegyezés
szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

SZÜKSÉGES

döntés kérdése

VÁLLALT

0,-Ft

SZÜKSÉGES

0,-Ft

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

VÁLLALT

0,-Ft

(2015 évben 9 hónap)

Bárka
Látogatóközpont
működtetése
(2015 évben 9 hónap)

jelent a városnak.

Erzsébet-ligeti
ökoturisztikai
komplexum
működtetése

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Gyomaendrődi
Nyár
rendezvénysorozat

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Sajt- és
Túrófesztivál

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Halfőző Verseny

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

AJÁNLOTT

döntés kérdése

VÁLLALT

min. 500e,-Ft

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

(2015 évben 6 hónap)

Rendezvényszervezés
- Új elem a Körös
Látogatóközpont
kulturális
kihasználásnak terve a
„Gyomaendrődi Nyár”.
- A két nagy
rendezvény
megszervezésének új
alapokra való helyezése
szükséges.

Online marketing
(honlap
optimalizálás)
A városi vonzerők
népszerűsítése
Marketingtevékenység
Közösségi
marketing
- A helyes mértékben
(Facebook)
használt és alkalmazott
marketingköltség
Egységes
egyrészt szükséges,
városarculat
valamint többszörösen
kialakítása,
megtérülhet például az
tervezése
IFA bevételben is.
Párhuzamos
tevékenységek
megszűntetése
Hiánypótló
kiadványok
Pályázati indikátorok
teljesítése
- Kötelező a „Lélekkel
Új munkaerő
a Körösök mentén…”
foglalkoztatása
c. pályázat indikátorai,
melyek közül a
legfontosabb pl.: a
munkahelyteremtés.
TDM szervezet működési támogatása

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

VÁLLALT

200e,-Ft

VÁLLALT

költség
össz.szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

5 000 000,-Ft

Költségösszesítő:

Működési költség:

*(Összehasonlítás: a város a hasonló létesítményekkel rendelkező Közművelődési
Intézményének 2014-ben ≈31 millió Ft-os tervezett költsége van)

A bemutató központok működtetése természetesen bevételeket is generálnak, melyek
összegét több tényező miatt meghatározni a 2015-ös évre csak megközelítőleg tudjuk. A
bevételek jelentős része egyébként május-június-július hónapokban keletkezik elsősorban az
iskolás csoportok nagy száma miatt, mely időszak 2015-ben sajnos még nem fog működéssel
történni.
Ezen tények és adatok ismeretében arra kérnénk Gyomaendrőd Város Önkormányzatát,
hogy a hatékonyabb együttműködés reményében a GYÜSZ-TE-vel kötött együttműködési
megállapodást szíveskedjék felülvizsgálni, továbbá a fent megnevezett, a városi turizmus
fejlődését szolgáló tevékenységek sikeres teljesítése érdekében a szükséges pénzügyi
támogatással hozzájárulni a szervezet által felvállalt, valamint a szervezet számára az
önkormányzat által átruházott turisztikai jellegű feladatok eredményes megvalósításához.
Gyomaendrőd, 2014. november 10.

Tisztelettel: Pájer Sándor
elnök

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az 1. számú fogorvosi körzet működtetése 2015. július 1. napjától
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Valach Béla fogszakorvos 2015. január 2. napján kelt levelében írásban bejelentette, hogy 2015. június 30.
napjával be kívánja fejezni fogszakorvosi tevékenységét, végleges nyugdíjba vonulása okán. Ezen okból kéri a közte
és önkormányzatunk között fennálló feladat-ellátási szerződés fenti dátummal történő megszüntetését. Dr. Valach
Béla továbbá arról is tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a praxisjogot lehetőség szerint értékesíteni kívánja.
Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra valamint a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratában
foglalt feladatkörre (általános járóbeteg ellátás: háziorvosi praxis működtetése, figyelemmel kíséri, és döntésre
előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és
gondoskodik azok végrehajtásáról, ügyeleti feladat-ellátás) tekintettel javaslom a Képviselő-testület számára, hogy az
1. számú fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a Városi Egészségügyi
Intézményt.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2015. július 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A Városi Egészségügyi Intézmény a fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos eljárásrendjét a következő
jogszabályok határozzák meg:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely
meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát:
(A rendelet 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy „E rendelet háziorvosi körzetre, illetve tartósan betöltetlen háziorvosi
körzetre vonatkozó rendelkezéseit a fogorvosi körzetre is alkalmazni kell.)
„2. § (1) b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni,
kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud
gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;”
Jelen esetben az 1. számú fogorvosi körzet az átadástól, 2015. július 01. napjától számított hat hónapon túl, 2016.
01. 01. napjától válik tartósan betöltetlen fogorvosi körzetté.
A Városi Egészségügyi Intézménynek a körzet finanszírozásával kapcsolatban figyelemmel kell lennie az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletáltal meghatározottakra:
„23. § (5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó területi ellátási kötelezettségű fogorvosi
szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a
szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben másik fogorvost foglalkoztat.
Jelen esetben a 1. számú fogorvosi körzetben a finanszírozás 60 %-ra való csökkenésére 2016. július 01. napjától
számíthatunk abban az esetben, ha fenti határidőig a praxist nem sikerül betölteni.
A Városi Egészségügyi Intézmény fenti jogszabályhelyekre figyelemmel fog a körzet működtetéséről gondoskodni,
továbbá az Intézménynek meg kell vizsgálnia a működtetés lehetőségeit (a fogorvosi rendelő helyének
meghatározása, tekintettel arra, hogy Dr. Valach Béla saját tulajdonú rendelőben látta el feladatát), az
alternatívákról, azok költségvetési vonzatáról tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést a határozati javaslat szerint elfogadni.
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1. döntési javaslat
"Dr. Valach Béla bejelentésének tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Valach Béla fogszakorvos
bejelentését, mely szerint 2015. június 30. napjával végleges nyugdíjba vonulása okán be kívánja fejezni
fogszakorvosi tevékenységét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Dr. Valach Béla fogszakorvos a lakosság
érdekében településünkön végzett lelkiismeretes szakmai munkáját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az 1. számú fogorvosi körzet működtetése 2015. július 1. napjától"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely:
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy az 1. számú fogorvosi körzet
folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre
2015. július 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
feladat-ellátása érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 1. számú fogorvosi
körzetben a feladatok ellátására 2015. július 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"1. számú fogorvosi körzet működtetése 2015. július 1. napjától"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
körzet működtetésének lehetőségeit vizsgálja meg, majd az alternatívákat döntéshozatal céljából terjessze be szakmai, pénzügyi feltételek bemutatása – a Képviselő-testület 2015. márciusi testületi ülésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 67.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a
polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és a végrehajtásában. A d) pontban
foglaltak alapján szintén a jegyző javaslatára figyelemmel előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal
belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, és ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
Az önkormányzati választást követően megtörtént a hivatali struktúra áttekintése, figyelemmel az ÁROP-1.A.5-20132013-0065 pályázat keretében elkészített szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltakra is. Megvizsgáltuk, hogy a
jövőben az önkormányzatok előtt milyen kihívások állnak, ezekhez a feladatokhoz a jelenlegi hivatali struktúra milyen
módon illeszkedik, képes e megfelelni az elvárásoknak, vannak e belső tartalékok, melyek átcsoportosításával
biztosítható a hatékonyabb munkavégzés. A szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltak rámutatnak, hogy a
közszolgáltatási feladatok ellátásának színvonala javítható, jelentősebb anyagi erőforrások bevonása nélkül,
megfelelő szervezeti változtatásokkal, illetve feltárták a hiányosságokat.
A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a közvetlen
gazdaságfejlesztésnek lényegesen nagyobb szerepe lesz. Az erősen centralizált döntéshozatali folyamattal
szemben a jövőben a megyei döntéshozók szerepének megnövelésével, jobban garantálható a helyi igények
nagyobb figyelembe vétele. A Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll: Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (IKOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP).
Az elkövetkező hetekben a megkötött szerződés alapján megkezdődik az Integrált Településfejlesztési Stratégia
kidolgozása, amely megfelelő keretet teremt fejlesztési elképzeléseink kidolgozására.
Szintén ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a közfoglalkoztatási programok kidolgozása jelenleg folyamatban
van, és ezek céljául olyan értékteremtő foglalkoztatást szeretnénk meghatározni amely, hozzájárul városunk szebbé
és élhetőbbé tételéhez, valamint lehetőséget teremt a közmunkához szükséges saját erő mérsékléséhez.
Mindezen folyamatokkal párhuzamosan folyik, a szociális segélyezési rendszer reformja melynek keretében
szétválasztásra kerül az állam és az önkormányzat által juttatott ellátások rendszere.
Jelentős változások következtek be az önkormányzati pénzügyi folyamatokban a számviteli, államháztartási törvény,
valamint végrehajtási rendelkezések módosulásai miatt.
Összességében megállapítható, hogy az eltelt időszakban az önkormányzatok életében olyan jelentős változások
következtek be, és olyan kihívások előtt állnak a döntéshozók, hogy a döntések előkészítését és végrehajtását
szolgáló hivatal szervezeti struktúráját szükséges - a már elkészült tanulmány megállapításaira is figyelemmel módosítani.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 település ügyeit intézi, így a szervezeti módosításoknál olyan
struktúrát kell kialakítani amely mindegyik önkormányzat érdekeit szolgálja, mindhárom képviselő-testület munkáját
hatékonyabbá teszi, és nem érinti károsan a jól kialakult működési részeket.
Korábban már utaltam arra a tényre, hogy az önkormányzatok szerepe jelentősen változik a települések
fejlesztésében. Jelenleg az Önkormányzat gazdasági programja kidolgozás alatt áll. Rendelkezünk konkrét
fejlesztési elképzelésekkel, pl. öntözés, kerékpárút hálózat fejlesztése, energiakorszerűsítési célkitűzések,
egészségügy működését szolgáló feltételrendszer javítása, útfejlesztés, ivóvíz minőség javítása, turisztikai
fejlesztések, stb. de ezeket a már ismertté váló pályázati kiírások tükrében célszerű felülvizsgálni, új lehetőségeket
felkutatni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az elképzelések hogyan állíthatók a helyi gazdaságfejlesztést szolgáló
intézkedések sorába, azokkal milyen viszonyban vannak. A célkitűzéseket be kell illeszteni az integrált
településfejlesztési stratégiába. A megfogalmazott prioritások ismeretében át kell tekinteni a településrendezési
tervet, és ha szükséges el kell indítani a módosítást.
A jelenlegi szervezeti struktúrában a településüzemeltetési és fejlesztési feladatok a Városüzemeltetési Osztályon
belül integrálódnak, több esetben osztott munkakörökben.
Szükségesnek látom, hogy a jövőben ezek a területek, még ha szoros kapcsolatban is állnak egymással,
elkülönüljenek és megfelelő specializáció alakuljon ki a hivatalon belül. A változás eredményeként, egy önálló
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osztály foglalkozna a településfejlesztési célkitűzéseket érintő döntések előkészítésével, azok megvalósítását
szolgáló pályázatok felkutatásával, előkészítésével, megírásával, nyertességük esetén a megvalósítás
koordinálásával, átadásával, elszámolással és fenntartással kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. Az
osztály feladatkörébe tartozna az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos koordináció is,
valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az osztály vezetését külső szakember bevonásával kívánom
megoldani, aki megfelelő szakmai kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkezik. Összetételét tekintve, az
osztályvezetővel együtt, 6 főből állna, itt kapna helyet a települési főépítész is. A specializáció eredményeként az új
szervezeti egység sokkal hatékonyabban tudná segíteni a községi önkormányzatokat is.
A szervezetfejlesztési tanulmány rámutatott, hogy a települési közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának egyik
feltétele, hogy az önkormányzat hatékonyabban éljen a tulajdonost megillető jogokkal a saját gazdasági társaságai
tekintetében, javuljon a koordináció, és eredményesebb legyen a közfoglalkoztatás bevonása a település
üzemeltetési feladatok ellátásába. Első lépésként megtörtént a települési közszolgáltatást irányító szervezeti egység
feladatainak áttekintése. Elhatárolásra kerültek az egyes feladatkörök, és kiépítésre kerültek az ellenőrzési pontok,
új alapokra helyeződtek a kötelezettség vállalási, és ellenjegyzési feladatok. Az elszámolások tekintetében
szorosabb kapcsolat épült ki a pénzügyi osztállyal. Felgyorsításra került az állandó telephely kialakítása, melynek
eredményeként hatékonyabbá tehető a munka szervezése. Ezen intézkedések elősegítik a közfoglalkoztatás
célorientáltabb bevonását a településüzemeltetési feladatokba. Az önkormányzatok által teljesített közszolgáltatások
költséghatékonyabb ellátása mind az önkormányzati gazdasági társaságok, mind a külső szolgáltatók tekintetében
erősebb kontrolt, és ellenőrzést követel meg. A Városüzemeltetési Osztály feladatkörébe tartozna a
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának szervezése. A teljesség igénye nélkül, útkezelői
feladatok, belvízvédekezés, hulladékgazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás, zöldterület
gazdálkodás, közterület felügyelet, mezei őrszolgálat, közterület foglalási engedélyek, közintézmények felújításának
karbantartásának ütemezése összehangolása, gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések
előkészítése, víz szennyvíz, holtág üzemelés koordinálása két bizottság ülésének jegyzőkönyvezése, stb. A
feladatok ellátásáról az osztályvezetővel együtt öt fő gondoskodna, plusz mezőőrök, közterület-felügyelő, továbbá
megbízási jogviszony keretében az energetikus. A közfoglalkoztatást irányító szervezeti egység és a
Városüzemeltetési Osztály egymással mellérendeltségi viszonyban látnák el feladataikat, szoros együttműködés
keretében. A katasztrófavédelmi referensi feladatokat részben a jelenlegi közfoglalkoztatást irányító Varjú Róbert
látja el, részben Enyedi László osztályvezető. A polgármesteri hatáskörbe tartozó védekezési feladatok irányítása a
kialakításra kerülő szervezeti struktúrában könnyebben kezelhetővé válik. A vagyongazdálkodási feladatkörnek
továbbra is jelentős kapcsolata marad a Pénzügyi Osztállyal, az átszervezés eredményeként jobban előtérbe
kerülhetnek a kezeléssel és hasznosítással kapcsolatos elvárások teljesítése.
A jelenlegi átszervezés a Közigazgatási Osztályt nem érinti, itt a feladatok áttekintésére a segélyezési rendszerben
bekövetkezett változásokat követően célszerű visszatérni.
A Pénzügyi Osztályon a szervezeti egység munkáját és feladatait meghatározó jogszabályi környezetben jelentős
változások voltak ez elmúlt két évben. Ezek jelentős többlet feladatot eredményeztek, ezért az elmúlt évben
létszámbővítés történt. Sajnos egészségügyi problémák miatt a létszám bővítés ellenére a ténylegesen dolgozók
száma nem változott. Jelentős túlmunkával sikerült az elvárásokat teljesíteni. A személyi állomány teljessé válásával
a jövőben - előreláthatólag a második negyedévtől – az egyes dolgozók leterheltsége csökkenhet, megszűnhet a
túlmunka, erősödhet a belső kontroll szerepe, biztosítottá válik a szabadságok kiadása.
A szervezeti változás egy fő létszám bővítéssel jár, és belső átalakítással (Városüzemeltetési Osztály helyének
kialakítása). Eredményeként a feladatellátás átláthatóbbá, jobban számon kérhetővé válik, a dolgozók felelőssége
növekszik, ami javíthatja a munka hatékonyságát.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 67. § (1) d)-ban biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint
határozza meg, 2015. március 1-től:
1.) Településfejlesztési Osztály
2.) Városüzemeltetési Osztály
3.) Pénzügyi Osztály
4.) Adó Osztály
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5.) Közigazgatási Osztály
6.) Titkárság
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szervezeti változás miatt a Képviselő-testület SZMSZ-nek
módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek
módosítására vonatkozó döntési javaslatot a februári soros testületi ülésre terjessze be.
A szervezeti változás miatt a Képviselő-testület egy osztályvezetői létszám bővítést engedélyez 2015. március 1-től.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Alapfokú Művészeti Iskola kialakítása a Katona József Művelődési Házban
Kmetykó János főépítész, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években a fenntartási költségek csökkentése és az oktatás színvonalának emelés miatt többször is szóba
került a Kisréti u. 27. szám alatt működő Alapfokú Művészeti Iskola beköltöztetése a Kossuth út 9. szám alatt lévő
Katona József Művelődési Házba így növelve annak kihasználtságát is.
Polgármester Úr felkérésére Kmetykó János főépítész Úr elkészítette a Művészeti Iskola infrastruktúrájának
kialakításának lehetőségeit a Művelődési Ház épületeiben.
A tanulmányterv elkészítése során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kötelező infrastruktúrára vonatkozó előírásai lettek
figyelembe véve.
Az elkészült tervek egyeztetésre kerültek az intézmény vezetőkkel és az igényeik, észrevételeik beépítésre kerültek.
Az összevonás eredményei:
·
a művészeti iskola által használható tér jelentősen nő
·
racionalizálni lehet a Művelődési Ház kihasználtságát
·
központosítani lehet a kulturális eseményeket és rendezvényeket
·
a képtár, a művelődési ház és a művészeti iskola kiegészítheti és segítheti egymás tevékenységét
·
csökkenthetők a fenntartási költségek (a Művészeti Iskola 2014. évi rezsi költsége bruttó 1.530.350 Ft volt, a
pontos megtakarítás kimutatásához csak a tervdokumentáció elkészítését követően van mód)
A tanulmánytervben szereplő változtatások gazdasági vonzatai:
Munka
Nettó bekerülési költség
Bruttó bekerülési költség
Lépcsőházi bővítmény
14.482.667 Ft
18.392.987 Ft
Utcai irodaépület földszinti
4.186.083 Ft
5.316.325 Ft
átalakítása
Utcai irodaépület tetőtéri
12.400.759 Ft
15.748.964 Ft
átalakítása
Képző és iparművészeti
8.097.243 Ft
10.283.499 Ft
termek kialakítása
Tanári és személyzeti öltöző 2.119.444 Ft
2.691.694 Ft
kialakítása
Új iroda kialakítása
3.467.584 Ft
4.403.832 Ft
Főépületi vizesblokk teljes
3.411.090 Ft
4.332.084 Ft
felújítása
Összesen
54.601.002 Ft
69.343.273 Ft

Megjegyzés
Szükséges
Szükséges
Szükséges
Szükséges
Szükséges
Opcionális
Opcionális

Amennyiben az összevonást támogató elvi döntés születik úgy meg lehet kezdeni a szükséges terveztetési és
engedélyeztetési munkálatokat, melyek becsült költségei a következők:
Engedélyezési tervdokumentáció készítés: 630.000 Ft + Áfa
Kiviteli tervdokumentáció költsége: 1.257.000 Ft + Áfa
Megvalósítás lehetőségei:
Településfejlesztési Operatív Program, vagy egyéb hazai és EU-s pályázati forrás.
Jelen előterjesztés célja az, hogy a T. Képviselő-testület mérlegelni tudja az összevonás pénzügyi vonzatát, a
lehetséges előnyöket és hátrányokat.
Amennyiben a T. Képviselő-testület az iskola átköltöztetése mellett dönt, úgy a 2015. évi költségvetésben célszerű
lenne a tervezési költségek forrását elkülöníteni.
Az előkészítéshez az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése szükséges, mivel a kiviteli tervdokumentáció
elkészítése része lehet a későbbi kivitelező feladatainak.
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Így 2015. évben realizálódó költségek az alábbiak:
Engedélyezési tervdokumentáció készítés: bruttó 800.000 Ft
Engedélyezési költségek: 200.000 Ft
Összesen: 1.000.000 Ft
Döntési javaslat
"Előkészétés megindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomaendrődi Alapfokú Művészeti Iskola számára
szükséges terek kialakítását a Kossuth út 9. szám alatt lévő Katona József Művelődési Házban, a szükséges építési
engedély megszerzéséhez szükséges 1.000.000 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 1. § 14. pontja szerint: „költségvetési
támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték
nélkül, pénzben nyújtott támogatások,” tehát az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatásokat
nem minősíti annak, ezért az Áht. rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ugyanakkor az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Ctv.) 53. § (1) bekezdése szerint „Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezései szerint az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói
okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.” A két jogszabály egybevetéséből
ellentmondás olvasható ki. A pályázatokat előkészítő szerv álláspontja az, hogy az önkormányzat mint az
államháztartás egyik alrendszere által nyújtandó támogatásokra is alkalmazni kell az Áht. és az Ávr. költségvetési
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások esetében.
Figyelembe kell venni analóg módon az Áht. 48. § (1) bekezdésének rendelkezéseit is amely szerint támogatás „
..támogatási igény alapján nyújtható”. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati
kiírás alapján lehet benyújtani.
Négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap is, amely részleteiben más
önkormányzati rendeletben nem szabályozott. Az elmúlt évben az önkormányzat nyújtott néhány esetben egyedi
támogatást, amelyek eljárási rendje nem volt szabályozva.
Javasoljuk, hogy ez utóbbit - amennyiben ez évben is lesz ilyen jellegű rendkívüli, pályázati rendszeren kívüli
támogatás -, akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén nyújtsuk a többihez hasonló működési, eljárási
keretben. A költségvetési rendelet mondja ki, hogy az előre meghirdetett pályázati támogatáson túl, a Polgármesteri
Alapból nyújtott támogatás és az egyedi támogatási igény esetében is a Civil Alapnál szabályozott eljárást kell
értelemszerűen alkalmazni.
Az elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2015. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben
szabályozott alapok előirányzatai a következő összegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap:
Előirányzat fő összege: 9.150.000 forint.
Ebből pályázatok útján elnyerhető támogatás előirányzata: 4.150.000
A pályázatható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő
gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával (A komponens: 2.000.000 forint, B komponens 550.000 forint)
2. A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése, gazdagítása és folyamatos bemutatása (700.000 forint)
3. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. (500.000 forint)
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4. A közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés. (400.000 forint)
Sport Alap
Előirányzat fő összege: 13.000.000 forint
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása (12.000.000 forint)
2. diáksport tevékenység támogatása (500.000 forint)
3. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása (500.000 forint)
Környezetvédelmi Alap
Előirányzat fő összege: 4.000.000 forint
Pályázható összeg az előirányzat 90%-a (3.600.000 forint), 10% tartalék
Idegenforgalmi Alap
Előirányzat fő összege: 1.000.000 forint amely a pályázható összeg.
Az elmúlt évben beérkezett kezdeményezés alapján ez évben egy hónappal korábban kerülnek meghirdetésre a
támogatási alapok.
A pályázati kiírások szerint mind a nyílt, mind pedig a meghívásos pályázatok esetében a bíráló és döntéshozó szerv
a pályaművek értékelése alapján a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt szempontokat is
figyelembe véve dönt majd a támogatási összeg megállapításáról vagy a pályázat elutasításáról.
A pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a helyi médiákban tesszük közzé.
A Sport Alap és Idegenforgalmi Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, a Civil Alap elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a
Környezetvédelmi Alap elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A
pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Képviselő-testületet a 2015. március 26-i ülésén tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a bizottságok javaslata alapján a 2015.
március 26-i testületi ülésen dönt.
A pályázati kiírások mellett beterjesztjük a pályázati és egyedi támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó
Pályázati útmutató 2015 és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentumokat is.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és az ÁSZF illetve pályázati útmutató dokumentumokat a
döntési javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen.

1. döntési javaslat
"Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil
szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
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E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség
programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és
folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi
tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni
kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 2.000.000 forintot, azaz kétmillió-ötszázötvenezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszáz-ezer forint értékű intézményi szolgáltatást
természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 700.000 azaz hétszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi
szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok
megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület - Színfolt Mazsorett Csoport
f) Kulturális Egyesület – Komédiás Kör
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatára 2014ben a Katona József Művelődési Ház és a Közösségi Ház közművelődési célból (tánc- és előadó művészeti oktatás,
műsoros próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő, 3.2 pontban foglalt
civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
kerülnek meghívásra.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
34

e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
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6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 27., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015.
március 18-i, a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2016.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
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a 2015. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.)
és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 12.000.000 forintot, azaz tízenkettőmillió forintot
2.2 diáksport tevékenység támogatásra összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer forintot
2.3 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébetligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer
forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még
hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
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keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre
legfeljebb az igényelt összeg adható. Diáksport szervezetek a 2.2 keretösszegre is pályázhatnak. A 2.3
keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
Pályázati űrlap (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
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A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2015.
március 17-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
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14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2016.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2015,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2015-ben a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
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2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillióhatszázezer forintot oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2014. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
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Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2015-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek
kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
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8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. március 16-i, a
Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
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beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2016.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Idegenforgalmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd
Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2015,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi
feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2015-ben támogatható fő célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.000.000 forintot, azaz egymillió forintot
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oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2014. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem felelnek meg a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még
hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb
a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
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A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
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8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2015.
március 17-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2016.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2015 és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok tartalmának megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvielő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2015. évi
támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2015' és az 'Általános Szerződési Feltételek'
dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat működési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályázatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert
dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete, továbbá
b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az Idegenforgalmi Alap,
c) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
d) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának főbb szabályai.
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával, működésük megerősítésével, a civil szektor fejlődésének
elősegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati időszakot megelőzően Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrődön
ténylegesen működnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi
rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet
továbbá egyéb kapcsolódó jogszabályokat.
2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetőségét alapvetően a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál előirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelő szervezet előkészítése előzi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhető dokumentumok, melyek megjelentetéséről a pályázat kezelő szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenéséről szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi médiákban is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történő megjelenését követően
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelőzi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyről a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelő szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályaműveket.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok
mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
Formai hibának minősül:
- a hiányosan vagy nem pályázat kezelő szervezet által kibocsájtott elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül, vagy határidőn túl benyújtott
támogatási igény;
- ha a támogatási igényt benyújtó szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója az önkormányzati rendelet alapján
nem jogosult támogatására;
- ha a támogatási igény benyújtója ugyanarra a támogatási alapra újabb
támogatási igényt nyújtott be;
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Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelő szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelő szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményéről haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről:
az Önkormányzat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályaművét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítő postai küldemény már a szerződéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
Szerződéskötés: az értesítő levélben szereplő feltételek teljesítése után
kerül sor a szerződéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere előfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerződéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidőszak letelte után
kell beszámolnia. Az előfinanszírozás időbeli ütemezését a támogatási
szerződés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az időszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelő szervezet helyszíni ellenőrzést tarthat, illetve Önnek szerződésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetően a szerződésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésből származó támogatás nyerhető, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelőségéről a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegű visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír erről fontos részleteket, amelyhez olvassa el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenőrzés: a pályázat kezelő szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított
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10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az
ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás
3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó
és felső határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményéről történő
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülő támogatási
szerződés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
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3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerőforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplő kiadástípusokat – összesítő – fősoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fősor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a járműüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha azok a szervezet működését, illetve
létesítő okiratának megfelelő tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
működést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédő egyesület tevékenysége között ez nagy valószínűséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsősorban a célszerinti működést támogatják.
A programokat megvalósító pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás
1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az
Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerződés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzők (pályázat kezelő
szervezet, pénzügyi belső ellenőrzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelőnek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen működési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az előző pontban leírtak alapján egyszerűen kijelenthető, hogy a működési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet működését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítő okiratban.
Különösen nem elszámolható költségek
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a) Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség,
melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan
működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
Ennek megfelelően nem támogatja a szervezet alapvető működési, igazgatási költségeit, a belső, külső kommunikációt, a törvényi megfelelést,
adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs
célú kiadásokat.
A következő táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzően elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

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

A2

Jármű üzemeltetés költségei

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

A3

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

A4

PR, marketing költségek

A5

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

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

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

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

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

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetői díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerződéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezető, karnagy, edző, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

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

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

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítő önkormányzati rendeletek előírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus
nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 28.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlapok (TAMAPALY15, TAMATER15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
Fontos információ!
Az ÁNYK programról, működéséről, telepítéséről a következő internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati űrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következő internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentő, a pályázati és elszámolási űrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentő űrlap

Az űrlapot kitöltését követően ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelő szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidőig. Az űrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az űrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltő program F1-es billentyűjére aktiválható.
- 10 -

TAMAPALY15 pályázati űrlap

A pályázati űrlap főlapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitölteni.
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A pályázati űrlap 02 jelű lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati űrlap 03 jelű lapján a jogszabályi megfelelőség, a kizárási és
érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelező nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történő kizárásra adhat okot.
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A pályázati űrlap 04 jelű lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.
Az önerő összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás
nem követeli meg önerő meglétét.
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TAMATER15 űrlap

Ez az űrlap kizárólag a Civil Alap B) komponensében alkalmazható a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatának térítésmentes igénybevételére.
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TAMAELSZ16 pályázat elszámoló űrlap

Az elszámoló űrlap főlapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.

- 17 -

Az elszámoló űrlap 01 jelű lapja az Áht. vhr. Által előírt kötelező nyilatkozatot tartalmazza. A nyilatkozat elfogadásának elmaradása az elszámolás
elutasításának következményét vonja maga után.
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Az elszámoló űrlap 02 jelű lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bővíthető, így összesen 980 számla adatai rögzíthetők. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
TAMAELSZ16KL elszámoló lap kísérő űrlapja

A kísérő űrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek első csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérő lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőzi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételből való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezőkről a pályázó szervezet a programűrlapon/pályázati űrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényéről nyilatkozat formájában értesíteni a kezelő szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő személy esetén.
Ezért a pályázati programűrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelő szervezet érkezteti és formai
ellenőrzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelő szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minősített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelő szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követő kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésről.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelő szervezet a döntés jóváhagyását követően. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.
8. Támogatási szerződés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerződéstervezettel egy időben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerződést és az értesítő
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerződéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselőjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintő változásbejegyzés van folyamatban, és a szerződéskötés időpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerződéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelő szervezettől.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelő
szerv a támogatási szerződés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyző végzés kapcsán fellebbezési lehetőséget
biztosít, melyre nyitva álló idő elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett
IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerződéseket.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerződés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő
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vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselő aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerződés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerződésben meghatározott
határidőig van lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelő szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan
módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményéről a pályázat kezelő szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerződés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerződésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlap kitöltésével és ügyfélkapun történő
beküldésével van lehetőség.
Az
elektronikus
űrlap
letölthető
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerződés módosító űrlap első oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító űrlap 02 jelű lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés
módosítás a költségvetés főösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes (vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni.
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10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelő szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerződés
mindkét fél részéről történő aláírását követően a szerződésben meghatározott időpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
előző évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következő évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelő szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenőrzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fő szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelő szervezet, illetve a támogatás
jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevőszék) a támogatási időszak alatt és azt
követően a támogatás felhasználását az elszámolási határidőtől számított
5 évig ellenőrizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik:
a) a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelő szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.
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A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló működési és a program pályázatok esetén is két részből áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthető a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatás szerződés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerződés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidők: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben megjelölt határidőig, a pályázatban megjelölt támogatási időszakot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelő szervezethez. A határidőben benyújtott beszámoló
ellenőrzése után a kezelő szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidőre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetősége van.
A pénzügyi elszámolás részét képező pénzügyi bizonylatok főbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló űrlapon.
A kezelő szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az előbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelő szervezet a hiánypótlás beérkezését követően az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
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c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerződésszerű teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyújtott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelő szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerződés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei például a következők:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidőt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követően a
támogató eláll a támogatási szerződéstől és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszeréből vagy a támogató
a támogatási szerződést felmondja. A szerződést megszegő szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelő szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás időtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az erről szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerűsíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelő szervezet útján határidő megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási időszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események
költségeit a TAMAELSZ16 illetve TAMAELSZ16KL jelű elektronikus űrlapon elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó
érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat - abban az esetben is, ha az elszámoláshoz
nem kell mellékelni - a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni (lásd
11.3.1), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő
összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási
szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az
eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt
záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítőt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint összeghatárt meghaladó bizonylatok esetén;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint értékhatár felett;
d) a 100.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási
kiadás esetén a vonatkozó szerződés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80.
§ (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A TAMAELSZ16 elszámoló űrlap számlaösszesítőjében fel kell rögzíteni
valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és
a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a
tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítő szerinti azonos
sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra,
pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött
megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum, szerződés is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 93. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása a beszámoló részeként kötelező. A nyilatkozatot a beszámoló űrlap tartalmazza.
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11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása
A TAMAELSZ16 jelű elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány első oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelű lapja a számlaösszesítő. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bővíthető, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítő soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési időpontjának megfelelő emelkedő sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
időpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követően záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2015.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-14 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.
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1. ábra

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

A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok
szerint kitölteni készpénzes kifizetések esetén.
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítő digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelező mellékletek még jellemzően szállítási számlák. Ezek esetén a menetlevelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai
számla, autópályadíj bizonylata stb.) kell csatolni a számlaösszesítőhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármű hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítő stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ16 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő
megfelelő sorszámát.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerű lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerűbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretűek sem, a szkennelés során a következő paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminőség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetőség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az első részletet a
TAMAELSZ16 alap elszámolás űrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ16KL jelű kísérőlapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelő szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzéseket a pályázat kezelő szervezet végzi el. Az ellenőrzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenőrzést a
működési célú támogatások esetében utólagos ellenőrzésként, a támogatási időszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenőrzés lefolytatását követően, a programok esetében közbenső
vagy utólagos ellenőrzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényéről a kezelő szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 102/D. §-a értelmében az államháztartáson kívüli
szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, az önkormányzati támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázati azonosítót
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b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevő aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerződésből eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési
vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Csikós Anikó civil kapcsolatokért felelős ügyintéző
Telefon: 66-581-233
e-mail: csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu
Az e-űrlapok és ügyfélkapu használatának műszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 20-275-8045
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2015. március 1-től)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai, továbbá a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló /2015. (II. .) önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri
Alap terhére kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2015. március 1-ét követően megkötött támogatási
szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt
fogalmak szerint értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendő támogatásban részesülő természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.

II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő,
Kedvezményezett köteles a közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati
kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből
származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi
elszámolás és záró szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató előzetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos
reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is előírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a Támogató által meghatározott időpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ16 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ16 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és

bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerződés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is ha az azon feltüntetett bruttó érték meghaladja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.) 92. § (3) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult
személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon
bizonylatok alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és
13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság előtti megjelenítésének módját, illetve
amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntető – költségtervét tartalmaznia
kell.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett
által benyújtott költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a
Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az
egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás időpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen elkészített
beszámoló esetén 5 napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30
napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.

21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a
szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megőrizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 81. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 97. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység meg-

valósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a
pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák
és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 96. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban
előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidőn belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a
támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre
nézve történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű –
visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában meghatározott kamatfizetés terhe
mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából
keletkezik, a támogatás visszafizetése a fizetésre megállapított határidőig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidőig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből
származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály,
vagy felügyeleti intézkedés a támogatás alapját biztosító előirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint a
Támogató költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2015. március 1-től)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai, továbbá a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló /2015. (II. .) önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri
Alap terhére kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2015. március 1-ét követően megkötött támogatási
szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt
fogalmak szerint értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendő támogatásban részesülő természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.

II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő,
Kedvezményezett köteles a közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati
kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből
származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi
elszámolás és záró szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató előzetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos
reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is előírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a Támogató által meghatározott időpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ16 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ16 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és

bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerződés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is ha az azon feltüntetett bruttó érték meghaladja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.) 92. § (3) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult
személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon
bizonylatok alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és
13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság előtti megjelenítésének módját, illetve
amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntető – költségtervét tartalmaznia
kell.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett
által benyújtott költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a
Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az
egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás időpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen elkészített
beszámoló esetén 5 napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30
napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.

21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a
szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megőrizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 81. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 97. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység meg-

valósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a
pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák
és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 96. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban
előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidőn belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a
támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre
nézve történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű –
visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában meghatározott kamatfizetés terhe
mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából
keletkezik, a támogatás visszafizetése a fizetésre megállapított határidőig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidőig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből
származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály,
vagy felügyeleti intézkedés a támogatás alapját biztosító előirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint a
Támogató költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

14. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató benyújtott Hungarikum pályázatról
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett.
A pályázat célja: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési,
tájegységi, megyei értékek gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus
kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése.
Támogatási célterületek
I. Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek
felkutatása és dokumentálása útján
II. Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és
népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek
megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával
III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és
hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben
Elnyerhető támogatás:
I. támogatási cél esetében: 500 000 Ft- 1 000 000 Ft
II. és III. támogatási cél esetében: 1 000 000 Ft – 2 000 000 Ft.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, önrész biztosítása az önkormányzat részéről nem
kötelező.
A pályázati adatlapok kitöltésére kizárólag elektronikus úton volt lehetőség. A NAKVI honlapján található pályázati
felületen kizárólag 2015. január 5. és 2015. február 15. 23 óra 59 percig kerülhet sor, kivéve, ha támogató a
beérkezett támogatási igények nagy száma, illetve a rendelkezésre álló támogatási összeg kimerülése miatt
felfüggeszti a pályázati eljárást. A kitöltött és véglegesített pályázati adatlapot, valamint a felhívásban meghatározott
kötelező nyilatkozatokat és mellékleteket postai úton kell megküldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet részére.
Tekintettel a felfüggesztés lehetőségére, az előkészített projektünk január 6-án feltöltésre került az elektronikus
rendszerbe és január 9-én postai úton is megküldtük a kinyomtatott és aláírt adatlapokat, valamint a felhívás szerint
előírt mellékleteket. (A NAKVI 2015.01.08.-án felfüggesztette a 1. célterülethez tartozó pályázatok benyújtásának
lehetőségét.)
A Települési Értéktár Bizottság által meghatározott célok megvalósításához a helyi értéktárunkban még nem
szereplő nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatásával, a nemzeti értékek gyűjtését elősegítő szakmai
programok, tapasztalatcserék szervezésével és azok vizuális dokumentálásával kívánunk hozzájárulni.
A projekt keretében szeretnénk egy ösztönző kisfilmsorozatot és brossúrát készíteni, amely bemutatja a már feltárt
értékeket, illetve a kutatási irányvonalakat. A helyi műsorszolgáltatón történő bemutatással célunk, hogy helyi
lakosságot, a civil közösségeket, valamint az idelátogató turistákat és hagyományőrző csoportokat arra buzdítsuk,
hogy vállaljanak aktív szerepet az értékké nyilvánítás és az értékek újraélésének folyamatában. Mindezt roll-up
készíttetésével és a város frekventált helyen történő elhelyezésével kívánjuk az érintett célcsoport felé
kommunikálni.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi volt, mint a Képviselő-testület soron következő ülésének dátuma, így
jelen formában kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

58

Döntési javaslat
"Tájékoztató benyújtott Hungarikum pályázatról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hungarikum pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. január 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2014. évi Szaloncukor Kupáról
Toldi Balázs polgármester
Csikós Anikó
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. december 6-án, tizenhetedik alkalommal ismét megrendezésre került a Szaloncukor Kupa a Varga Lajos
Sportcsarnokban. A labdarúgó tornán 4 csapat vett részt, akik körmérkőzést vívtak egymással. A rendezvényen
képviselte magát a lengyelországi Pilzno, a romániai Nagyenyed, illetve Lajosmizse, valamint Gyomaendrőd ifjúsági
futball csapata is.
A nemzetközi gyermek kispályás labdarúgó tornán a kupákat és az okleveleket az alábbi kategóriákban vehették át
a játékosok és a csapatok:
I. Nagyenyed
II. Pilzno
III. Lajosmizse
IV. Gyomaendrőd
-

A legjobb mezőnyjátékos: Gábor Lukács József (Lajosmizse)
A legjobb kapus: Patryk Pietraszewski (Pilzno)
Gólkirály: Oniga Kristóf (Nagyenyed)

A rendezvény lebonyolításának költségeit az alábbi táblázat foglalja össze. A számlák másolatait az előterjesztés
mellékletében megtekinthetik.
Megnevezés
vendégek szállásdíja
vendégek étkeztetése
serlegek, kupák
szaloncukor
üdítők, italok
pogácsa
mézeskalács (ajándék)

Számlaszám
GE2014/001463
v14106007600
DQ3EA6575204
Z14-1/00001/K0300
F4/B21584
DQ3EA0022501
AM7E-H395017

Számla összege

131.640,91.074,41.000,21.225,12.568,10.500,38.500,Összesen:346.507,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2014. évi Szaloncukor Kupáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. december 6-án megrendezésre
került, XVII. Szaloncukor Kupával kapcsolatos beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

61

