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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2015. február 25-én 13.00 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Területfejlesztési Operatív Program VI. verziójának elfogadása
3. 2015. évi városi rendezvények támogatása
4. Turisztikai pályázat - üzemeltetési kérdés
5. "Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló
6. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
7. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata II.
forduló
8. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2015. évben fizetendő térítési
díjak meghatározása
9. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint beszámoló a
települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
10. Igazgatási szünet bevezetése
11. Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2014. évben végzett
orvosi ügyeleti tevékenységéről



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

Testületi
ülések

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

12. Hétszínvirág-Tüskevár

Szolgáltató

Nonprofit

Közhasznú

Bt.

beszámolójának

elfogadása a 2014. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
13. Határ Győző Városi Könyvtár 2014 évi szakmai beszámolójának és 2015. évre szóló
munkatervének jóváhagyása
14. Oktatási intézmények részére könyvtárlátogatás támogatása
15. Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015. évi
közművelődési programtervéről
16. Közművelődési-

Közgyűjteményi

és

Turisztikai

Szolgáltató

Intézmény

intézményvezetői pályázati kiírása
17. A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
18. A köznevelési intézmények működtetési jogának felülvizsgálata
19. Családi

napközi

feltételrendszerének

áttekintése,

működtetés

lehetőségének

vizsgálata
20. Óvodai épületek felújítása
21. Orvosi rendelők felújítása
22. Szabadstrandok bérleti szerződésének jóváhagyása
23. Testvérvárosi találkozó 2015 - pályázat benyújtása
24. Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
25. Amatőr Művészeti tevékenységet folytatók kérelme
26. Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi szabályzat
megalkotása
27. Szennyvíztisztító projekt támogatási szerződés módosítás
28. Belvíz VIII. konzorciumi megállapodás módosítása
29. Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló megbízatásának hosszabbítása
30. 2015. évi Start közmunkaprogramban tervezett gyümölcsösök létesítése
31. Gyomaendrődi Liget Fürdő tájékoztatása egyes szolgáltatási árakról
32. A kereskedelmi üzletek vasárnapi nyitva tartásának változása 2015. március 15-től
33. A polgármester 2015. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv
34. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító határozatok módosítása
35. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor.
1. Méltatlansági eljárás megszüntetése

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2015. február 20.

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2015. február 25.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2015. 02. 25-i ülésre

532/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt
előrehaladásáról
Határidő: 2014. 11. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 17.
A Képviselő-testület a szóban is ismertetett beszámolóban foglaltakat tudomásul
vette.
564/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 TÉL
Határidő: 2014. 11. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 11.
A Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 TÉL pályázatunk támogatásban részesült, a
program megvalósítása folyamatban van. A projekt keretében 20 gyermek hétvégi
étkeztetését tudjuk támogatni.
576/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mirhóháti u. 11. sz. alatti ingatlan átadása a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részére
Határidő: 2015. 01. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. január 31.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átköltözése az 5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 11. szám alatti ingatlanba folyamatban van. Az önkormányzat részéről
a volt munkaügyi központ emelet részén a szükséges festés és egyéb munkálatok
elvégzésre kerültek. A működéshez szükséges érintés és villámvédelmi
felülvizsgálat megtörtént. A fűtést biztosító kazánhoz az előírásoknak megfelelő
kémény építése folyamatban van.
596/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt
előrehaladásáról

Határidő: 2014. 12. 18., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 17.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülésen ismertetett beszámolóban
foglaltakat elfogadta.
598/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló "Gyomaendrődi turisztikai fejlesztések - élményelemek" közbeszerzési
eljárásról
Határidő: 2014. 12. 18., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 11.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
617/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
Határidő: 2014. 12. 18., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 11.
A Képviselő-testület a 2014. évben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót
elfogadta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II. 28.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszeg 2.029.514 E Ft-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2014. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2013. évi CCXXX. törvény által biztosított állami
támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2014. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2014. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2014. évben megigényelt rendszeres
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az óvodáztatási
támogatás tényleges összege, mely éves szinten 76.770.-E Ft volt. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell
tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigénylésre kerülő állami támogatás
összegét, így év közben folyamatosan csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2014. november 21-én
hatályba lépett módosítása alapján a költségvetési számvitelben a rövidlejáratú betételhelyezés és a
betétmegszűntetés esetében az éves tételes forgalmat a bevételi és kiadási oldalon is ki kell mutatni, a
teljesítésekhez előirányzatot is kell biztosítani. Az Áhsz. évközi módosítása az elszámolások módosításának
szükségességét is maga után vonta, az ezzel kapcsolatos feladatokat a 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet
tartalmazza. A betételhelyezés teljesítésének bruttó elszámolási módszere miatt 1.642.000 E Ft nőtt az
önkormányzat költségvetési főösszege.
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. november hónapra kifizetett bérkompenzáció összege, melynek forrásául
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre
került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a
jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és
nyilvántartani.
Év végi rendezőtételként jelentkezik az önkormányzatnál és az intézményeknél az év közben befolyt
többletbevételek előirányzatosítása, mely egyrészt a bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál,
illetve az önkormányzat pénzmaradványának növekedését jelenti.
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A Városi Egészségügyi Intézménynél a működési bevételek közül a továbbszámlázott szolgáltatások
előirányzatának csökkentésére van szükség, mert a teljesítés elmaradt a tervezetthez képest. Az intézmény
irányítószervi támogatásának teljesítése ebben az évben 5.993 E Ft. Az előirányzat 2.168 E Ft-tal csökkent, a
változtatás indoka a védőnői szolgálat szervezeti átalakítása és finanszírozásának változása. Az OEP-től származó
évközi bevétel az alábbi kiadásokat finanszírozza:
2014. július 15. naptól felvételre került egy 4 órás pályakezdő gyógytornász,
helyettesítési díj előirányzatának módosítása a védőnői szolgálatnál,
túlóra díj előirányzat módosítása a tüdőgyógyászati és a gyógytorna szakrendelésen.
A költségvetésbe beépítésre került a Térségi Szociális Gondozási Központot megillető októberi állami támogatás
pótigénylés 275 E Ft összege.
Jelen rendeletmódosítással a költségvetési rendeletben és az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi űrlapjain költségvetési számvitelben - az előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlákon megtörtént a költségvetési évre
vonatkozó gazdasági események hatásának elszámolása.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltérne a Belügyminisztérium
nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá az államháztartási törvényben meghatározott beszámolási
kötelezettségeknek nem tenne eleget az Önkormányzat, mivel a költségvetési évben esedékes végleges
kötelezettségeknek, és követeléseknek nincs meg a jogosultsága. Az év közben hozott döntések pénzügyi hatása
teljes körűen beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

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

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.699.498 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.699.498 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.319.747 ezer forint,
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b) a felhalmozási bevételek előirányzata 852.292 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 278.070 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 2.249.389 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 3. mellélete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(2) ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 553.290 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 116.329 ezer forint,
c) dologi kiadás 818.318 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 520.704 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 198.628 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 158.596 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 232.411 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 158.596 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.430.679 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 123.656 ezer forint,
b) beruházási kiadás 884.877 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 422.146 ezer forint.”
(3) Az ÖR. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A finanszírozási kiadások összege 1.670.543 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

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

Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. V.mód.ei.
Intézményi működési bevétel
130 891
323 071
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
491 076
620 927
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
9 388
Közhatalmi bevételek
402 260
494 576
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
871 785
Működési bevétel összesen
1 765 047
2 319 747
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
501
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
768 808
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
39 031
56 062
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 921
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
852 292
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
278 070
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
2 249 389
Tárgyévi bevételek összesen
3 163 480
5 699 498
Személyi juttatás
419 737
553 290
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
116 329
Dologi kiadás
461 021
818 318
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
520 704
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
133 279
198 628
Működési célú tartalék
128 380
158 596
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
232 411
Működési kiadás összesen
1 899 178
2 598 276
Felújítás
45 478
123 656
Beruházás
814 015
884 877
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
422 146
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
1 430 679
Finanszírozási kiadások
0
1 670 543
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480
5 699 498
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
0
0
Fejlesztési hiány:
0
0
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. V.mód ei
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
118 863
307 104
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
440 696
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
9 388
Közhatalmi bevételek
402 000
493 668
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120
871 785
Működési bevétel összesen
1 593 889
2 122 641
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
466
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855
768 808
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39 031
56 062
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
26 921
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
852 257
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
265 133
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416
2 244 389
Tárgyévi bevételek összesen
2 992 322
5 484 420
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
264
1 446
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 476
17 957
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
908
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
2 000
20 311
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
35
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
35
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
94
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
2 000
20 440
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Intézményi működési bevétel
300
1414
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
300
1 414
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
5
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
300
1 419
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Intézményi működési bevétel
6 800
6800
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
105
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
6 800
6 905
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53
54
55
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59
60
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64
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80
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82
83
84
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88
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Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
0
0
0
0
6 800
0
4 664
157 394
0
0
0
162 058
0
0
0
0
0
0
0
162 058
0
130 891
491 076
1 700
402 260
739 120
1 765 047
0
678 855
39 031
0
717 886
134 131
546 416
3 163 480

0
0
0
0
0
31
0
6 936
0
6 307
162 169
0
0
0
168 476
0
0
0
0
0
12 807
5 000
186 283
0
323 071
620 927
9 388
494 576
871 785
2 319 747
501
768 808
56 062
26 921
852 292
278 070
2 249 389
5 699 498

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26
27
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30
31
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti
2014.V.mód.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
0
0
Földhaszonbér
5 860
5 860
Bérleti díj
19 310
58 545
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
33 807
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
6 950
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
4 493
Kamatbevétel
3 000
5 440
Kamatbevétel kötvény
3 000
7 650
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
6 631
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 188
30 303
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
1 890
1 890
Áfa visszatérülés -szennyvízberuh.
0
101 570
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
7 290
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
4 149
Saját bevétel összesen:
118 863
307 104
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Rendszeres segély átvett pénz
163 712
84 944
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Erzsébet utalvány
0
9 309
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
4 196
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő 52
hivatal,
284 ÖNO)
52 284
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
86 113
86 113
Hosszabb időtartamú közfogl.
0
51 776
Kistérségi startmunka mintaprogram
0
78 957
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
15 468
15 468
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
0
5 706
Lélekkel a Körösök mentén projekt
0
31 927
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
5 910
5 910
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
3 209
3 209
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
0
0
Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása
0
8 294
Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér.
0
93
IKSZT pályázat bér támogatás
2 510
2 510
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206
440 696
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
3500
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
2 446
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
3 442
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
1700
9 388
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
280 000
364 848
Építményadó
29 000
29 000
Telekadó
4 000
4 655
Magánszemélyek kommunális adója
38 000
39 640
Idegenforgalmi adó
6 000
8 632
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 726
Gépjármű adó
28 000
29 167
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Közhatalmi bevételek összesen
402 000
493 668
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
183 933
183 933
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 500
25 500
Közvilágítás támogatása
63 314
63 314
4
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
31 795
Beszámítás összege
-89 949
-89 949
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38 359
38 359
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
93 780
94 765
Óvodaműködtetési támogatás
10 995
11 126
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
61 588
61 588
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 058
1 058
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
76 770
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
48 101
48 101
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
88 791
89 340
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
149 025
161 453
Kulturális feladatok támogatása
16 196
16 196
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
16 534
20 801
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Egyéb központi támogatás
0
0
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp.
0
17 569
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány
0
0
Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek"
0
845
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék
0
19 121
739120
871 785
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 593 889
2 122 641
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
466
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
Koncesszióból származó bevételek
0
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
466
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
419 841
419 841
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
34 373
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
42 699
42 699
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
14 051
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
0
0
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
0
0
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
194 531
194 531
Lélekkel a Körösök mentén projekt
0
58 786
Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl.
0
1 991
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
36 tám.megelől.
Határ Győző mellszobor pályázat
0
2 500
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
678 855
768 808
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
0
0
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
16 105
16 105
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
5 126
5 126
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
0
Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl.
0
428
Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér.
0
7 854
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
5 000
5 000
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
7 000
7 000
Közköltséges temetés visszatér.
0
0
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval….
0
8 749
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39031
56 062
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
26 921
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
26 921
Felhalmozási bevételek összesen
717 886
852 257
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A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1
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9
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14
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Adatok E Ft-ban
A
C
B
C
megnevezés
2014. terv
2014. eredeti 2014. V.mód ei.
Működési célú előző évi pénzmaradvány
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
134 131
236 590
Határ Győző Városi Könyvtár
0
5
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
0
31
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
12 807
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
0
94
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
134 131
249 527
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
546 416
610 589
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
5 000
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
0
0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
546 416
615 589
Pénzmaradvány mindösszesen
680 547
865 116
Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés
0
28 543
Betétek megszűntetésének teljesítése
0
1 633 800
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5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
A

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

B
megnevezés
2014. eredeti
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
Személyi juttatás
203 416
Munkaadókat terhelő járulék
32 045
Dologi kiadás
312 427
Működési célú támogatásértékű kiadás
444 781
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707
Működési célú tartalék
128 380
Ellátottak pénzbeli juttatása
19 523
Működési kiadás összesen
1 269 279
Felújítás
43 478
Beruházás
811 859
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 260 146
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
2 529 425
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
Személyi juttatás
126 143
Munkaadókat terhelő járulék
36 306
Dologi kiadás
53 430
Működési célú támogatásértékű kiadás
1 476
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
197 360
Működési kiadás összesen
419 287
Felújítás
0
Beruházás
2 156
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 156
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
421 443
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Személyi juttatás
8 706
Munkaadókat terhelő járulék
2 351
Dologi kiadás
6 194
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
17 251
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
17 251
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
Személyi juttatás
9 686
Munkaadókat terhelő járulék
2 615
Dologi kiadás
12 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
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Adatok E Ft-ban
C
2014.V.mód.
0
322 955
49 248
640 484
518 850
194 056
158 596
28 632
1 912 821
121 656
867 055
422 146
1 410 857
1 670 543
4 994 221
0
136 529
39 276
68 898
1 476
4 572
0
203 779
454 530
0
6 602
0
6 602
0
461 132
0
9 323
2 473
7 117
0
0
0
0
18 913
0
1 226
0
1 226
0
20 139
0
9 991
2 715
15 263
0
0
0
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
24 801
Felújítás
2 000
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 000
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
26 801
Városi Egészségügyi Intézmény
0
Személyi juttatás
71 786
Munkaadókat terhelő járulék
20 304
Dologi kiadás
76 470
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
168 560
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
168 560
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
0
Személyi juttatás
419 737
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
Dologi kiadás
461 021
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279
Működési célú tartalék
128 380
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883
Működési kiadás összesen
1 899 178
Felújítás
45 478
Beruházás
814 015
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480
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0
27 969
2 000
1 821
0
3 821
0
31 790
0
74 492
22 617
86 556
378
0
0
0
184 043
0
8 173
0
8 173
0
192 216
0
553 290
116 329
818 318
520 704
198 628
158 596
232 411
2 598 276
123 656
884 877
422 146
1 430 679
1 670 543
5 699 498

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
D
Szakfeladat
megnevezés
2014. eredeti
2014. V. mód.ei.
063080
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
0

0
0
Dologi kiadás
6 631
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 631
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
24 307
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
31 795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
31 795
Utak építése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
13 188
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
13 188
Zöldterület kezelés-parkgondozás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
3 500
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

052080

051040

045160

045120

013350

066010

9

0
0
1 298
0
0
0
0
1 298
0
0
0
83 977
0
0
0
0
83 977
0
0
0
21 744
27 614
14 213
0
0
63 571
0
0
0
52 920
0
0
0
0
52 920
0
0
0
17 555
0
0
0
0
17 555
0
0
0
37 688
0
0
0
0
37 688
0
0
0
4 962
0
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

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

016010

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

016020

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

Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

016080

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

Működési kiadás összesen

064010

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

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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22 000
0
0
25 500
0
19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 000
0
0
0
0
33 000
0
0
0
49 950

22 000
0
0
26 962
0
25 363
5 667
9 500
0
0
0
0
40 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
0
578
0
1 050
0
0
1 895
0
0
0
33 000
0
0
0
0
33 000
0
6 134
1 628
113 088
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

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

Működési kiadás összesen

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

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

Működési kiadás összesen

031030

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

Működési kiadás összesen

032020

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

Működési kiadás összesen

032020

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

Működési kiadás összesen

047410

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

Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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1 500
18 360
0
0
69 810
0
0
0
0
429 474
0
0
0
429 474
0
9555
2339
2200

0
0
0
0
14 094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
58
900
0
0
0
0
1 174
0
0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500
0
0
0

58 262
20 895
0
0
200 007
0
0
0
0
429 474
0
0
0
429 474
0
10702
2693
2200

0
0
0
0
15 595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
58
1 484
0
0
0
0
1 758
0
0
0
53 155
0
2 000
0
0
55 155
0
0
0
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Köznevelési intézmény működtetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
79 751
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
35 276
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
115 027
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Alapfokú művészetoktatás működtetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
0
Személyi juttatás
0
Dologi kiadás

Működési célú támogatásértékű kiadás

092120

092120

091220

091250

092260

092260

098022

12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 286
0
35 276
0
0
81 562
0
0
0
483
0
0
0
0
483
0
0
0
15 236
0
1 178
0
0
16 414
0
0
0
3 517
0
0
0
0
3 517
0
0
0
13 556
0
1 000
0
0
14 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Összesen:
0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
9 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
9 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Munkanélküli aktív korúak ellátása
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
0
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

072112

076062

102021

104011

105010

106020

13

0
292
0
0
0
0
292
0
0
0
2 260
0
8 646
0
0
10 906
0
0
0
9 000
3 500
0
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
190
0
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353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

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

Működési kiadás összesen

104051

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

Működési kiadás összesen

107060

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

Működési kiadás összesen

107060

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

Működési kiadás összesen

104051

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

Működési kiadás összesen

Lélekkel a Kőrösök mentén projekt
086090

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

Működési kiadás összesen

107060

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

Működési kiadás összesen
14

0
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 300
5 300
0
0
0
0
0
0
0
4 500
4 500
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 300
5 300
0
0
0
0
0
0
0
4 500
4 500
0
0
0
0
0
0
0
12 309
12 309
0
0
0
31 927
0
0
0
0
31 927
0
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
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415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
478
479
480
481
482
483
484
485

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás

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

104051

107060

104030

107054

101222

061030

15

0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
4 084
0
0
4 084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

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

84031

041233

041233

041232

041233

041233

041233

Civil szervezetek működési támogatása

16

0
0
0
0
0
0
16 714
0
0
16 714
0
23 908
3 004
0
0
0
0
0
26 912
0
28 912
3 903
750
0
0
0
0
33 565
0
34 094
4 990
291
0
0
0
0
39 375
0
12 845
1 734
0
0
0
0
0
14 579
0
15 725
2 122
0
0
0
0
0
17 847
0
18 894
2 551
32 427
0
0
0
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

084031

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

Működési kiadás összesen

081030

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

Működési kiadás összesen

081043

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

Működési kiadás összesen

081045

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

Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

17

0
55 735
0
59 897
8 087
18 129
0
0
0
0
86 113
0
9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460
0
0
0
0
0
840
0
0
840
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 967

0
53 872
0
119 170
16 192
33 589
0
0
0
0
168 951
0
9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460
0
0
0
0
0
840
0
0
840
0
1 551
209
1 341
0
6000

0
0
9 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
0
13 000
0
0
13 116
0
0
0
9 907
0
41 950
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610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

0
0
Működési kiadás összesen
32 967
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás0n.)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
2 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
2 000
Téli közfoglalkoztatás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Köztemető fenntartás és működtetés
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
100
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
100
Helyi közösségi tér biztosítása
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Összesen:
0
Személyi juttatás
203 416
Munkaadókat terhelő járulék
32 045
Dologi kiadás
312 427
Működési célú támogatásértékű kiadás
444 781
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
128 707
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
19 523
Működési kiadás összesen
1 140 899
1 140 899
Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

041232

013320

86020
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0
51 857
0
0
0
1 150
0
0
0
0
1 150
0
16 045
2 166
0
0
0
0
0
18 211
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
917
0
5 210
0
0
6 127
0
322 955
49 248
640 484
518 850
194 056
0
28 632
1 754 225
1 754 225
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2014. V. mód.ei
Polgármesteri alap
400
0
Kitüntetési alap
1 000
245
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
9 150
75
Sport alap
13 000
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
1 000
0
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
500
0
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)
4 000
0
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás
1 000
1 000
és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,)
200
0
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
4 000
0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
8 890
0
Kállai adomány
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
0
0
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
2 000
75
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
507
507
IKSZT beruházás (bér)
2 510
0
IKSZT beruházás működési plusz igény
2 700
0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
0
0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
18 168
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
0
0
Belső ellenőri feladatok
4 000
0
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
0
0
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.
564
0
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
5 853
5 853
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
5 000
1 173
Veszélyes fák kivágása
1 000
1 000
Nyomda Múzeum tám.
900
0
Gye-i Hírmondó
0
0
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
18 338
0
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2 000
940
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
700
0
Start mintaprogram működési tartalék
5 370
5 370
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön
0
0
Műv.Központ karbantartása
610
0
Dr. Card Egészségkártya
1 067
1 067
Intézményfinanszírozás elszámolása
0
1 811
2014. évben realizálódott többlet adóbevétel
0
83 496
2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása
0
26 910
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
1 621
271
Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt
0
135
Működési céltartalék összesen
128 380
158 596
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
B
C
2014. évi terv 2014. V. mód.ei
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Járda felújítás
6 000
6 000
Buszmegállók felújítása
3 500
3 500
Útfelújítás és kátyúzás
0
6 659
Öregszőlői kerékpárút felújítás
8 000
8 000
Kner téri filagória felújítása
0
0
Játszóterek felújítása
0
0
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
0
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
25 978
25 978
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.)
0
29 583
Lélekkel a Körösök mentén projekt
0
37 471
Erzsébet Liget járda térburkolat
0
1 500
Szennyvízcsatorna felújítás
0
1 014
Rekonstrukció szennyvízháló
0
712
Rekonstrukció ivóvízháló
0
1 239
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
550
550
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
200
200
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
1000
1000
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere
250
250
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
45 478
123 656
Beruházások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
1 500
1 500
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
21 748
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
5 000
5 000
Lélekkel a Körösök mentén projekt
0
21 672
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
1 500
702
Garázs építés
0
798
Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony.
0
1 077
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., 10
Előhalmi
000 tanyák) 10 000
Új utak építése
13 000
9 461
Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép.
3 000
4 262
Belvíz rendezési tervek készítése
3 500
3 500
Ünnepi díszvilágítás
2 000
2 000
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
480
480
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem514
számolható
796
ktg) 549 169
Ivóvíz hálózat fejlesztése
0
10 276
Optikai kábel kiépítése
3 632
3 632
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)
930
930
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
2 100
2 100
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
0
0
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
2 000
2 000
Magtárlapos utómunkálatok
500
500
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
224 673
182 018
Területvásárlás csónakkikötőhöz
0
2 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
0
541
Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh
0
1 924
A
megnevezés
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás
0
3 900
Gye.-Hunya összekötő út terv
0
12 000
Közfoglalkoztatás fejl.kiad.
0
6 965
Határ Győző mellszobor pályázat
0
5 000
Ügyeleti gépjármű beszerzés
0
400
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
3 452
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
1 830
1 831
NOD 32 szoftver
326
326
4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése
0
243
kisétékű tárgyi eszköz besz.
0
76
kisétékű tárgyi eszköz besz.
0
330
kisétékű tárgyi eszköz besz.
0
14
Határ Győző Városi Könyvtár
0
1208
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
1821
Városi Egészségügyi Intézmény
0
8173
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
814 015
884 529
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
73 megelőlegezés(27%)
0
1263
74 Belvíz III. pénzeszköz átadás
0
0
75 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
76 Első lakáshozjutók támogatása
1 000
1 595
77 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése,
613 csónakkölcs.felmerült
2 128
ktg.
78 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás
0
3 600
79 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz.
0
3 669
80 Ivóvíz min.jav.peszk átadás
1 662
1 662
81 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
0
0
82 Első lakáshoz jutók kölcsöne
2 000
500
83 Elemi kárra kamatmentes kölcsön
1 000
1 000
84 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület
873
623
85 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E
4138
és kölcsön DAOP-2.1.3-12
4138
2.000E
86 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.
2988
2988
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
87 megelőlegezés(27%)
0
4296
88 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval …..
0
8749
89 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
tám.megelől.
36
90 Felhalmozási célú céltartalék
0
0
91 Környezetvédelmi alap
4 000
400
92 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
0
0
93 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
3 427
3 427
94 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
0
0
95 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki
0
0
96 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
24 352
24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
97 megelőlegezés(27%)
30 653
25 094
98 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
8 146
8 146
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
99 megelőlegezés(27%)
43 989
43 989
100 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282
106 265
101 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.
0
0
102 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra
20 959
20 959
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő

103 köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)
104 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
105 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
106 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
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0
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107 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
0
108 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
0
109 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
6 300
110 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
15 000
111 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)
27 955
112 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
113 Következő évek pályázati saját erő biztosítása
0
114 Egyéb általános tartalék
0
115 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján)
0
116 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és7 ép.felúj.)
200
117 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés
0
118 Határ Győző mellszobor pályázat önerő
2 500
119 Gyepmesteri telep rendezés
3 000
120 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
4 021
121 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
3 000
122 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
125
123 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
12 000
124 Felhalmozási általános tartalék
80 355
125 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
404 809
126 Finanszírozási kiadások
0
127 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
0
128 Pénzeszközök betétként elhelyezése
0
129 Finanszírozási kiadások összesen
0
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0
6 300
15 000
27 955
27 803
34 173
0
0
3 537
0
0
3 000
1 429
3 000
125
0
23 513
422 146
0
28 543
1 642 000
1 670 543

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Területfejlesztési Operatív Program 6. verziójának elfogadása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az EU döntései értelmében Magyarországnak ismételten át kell dolgoznia a Területfejlesztési Operatív Programjait
(TOP).
A TOP-ban az elmúlt időszakban több lényeges változás történt, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének
egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm.
határozata a korábbi TOP forráselosztást felülírta, megszűnt a járási forráselosztás és 28 milliárd forintról 58 milliárd
forintra növekedett a megyénkre jutó forrás összege.
A korábbi tervezetekben célzott források voltak, tehát a települések előre tudtak kalkulálni a 2014-2020 közötti
időszak pályázati pénzeivel. Ezt az EU nem hagyta jóvá, és kérte hogy a TOP-on belüli forrásokért is szokványos
pályázati eljárásban „versenyezzenek” a pályázók.
A TOP kidolgozásának megyei összehangolásáért a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felelős, mely ismételten
várja az önkormányzatok adatszolgáltatását.
A mostani adatszolgáltatás során a korábbi projektszintű adatszolgáltatás helyett azt kérik, hogy prioritásonként
állítsuk össze a forrásigényünket.
A TOP összeállítása során a Nemzetgazdasági Minisztérium százalékos belső felosztást állított fel a prioritások
között, mely alapján össze kell állítani a település szintű javaslatokat.
1.
PRIORITÁS:
Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 37,37 %
2.
PRIORITÁS:
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 18,5 %
3.
PRIORITÁS:
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 25,16 %
4.
PRIORITÁS:
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 7,73 %
5.
PRIORITÁS:
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 11,23 %
Forrás mértéke:
Forrás elosztás a 1298/2014. (V. 5.) Korm. Határozat alapján (már nem aktuális)
Békés-megye
28 773 900 000 Ft
Gyomaendrődi járás
1 593 200 000 Ft
Százalékos arány
5,536962317
Gyomaendrőd
900 219 974 Ft
Forrás elosztás az 1702/2014 (XII.3.) Korm. Határozat alapján
Békés-megye
57 940 000 000 Ft
Gyomaendrődi járás
3 208 115 966 Ft
Százalékos arány
5,53696232%
Gyomaendrőd
1 849 704 403 Ft
A fenti táblázatban szereplő, városunkra eső forrás összegét (biztonsági) 20 %-os emeléssel vettük alapul a
prioritások összeállítása során.
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PROJEKT CÍME

IGÉNYELT
PRIORITÁS
TÁMOGATÁS (millió
Ft)
Ipari Park bővítés közmű, út és vasút
800,00 1. PRIORITÁS: Térségi gazdaságfejlesztés
fejlesztéssel
a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
Bölcsöde és Óvoda fejlesztés
30,00 1. PRIORITÁS: Térségi gazdaságfejlesztés
a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
Belvíz IX. ütem
70,00 2. PRIORITÁS: Vállalkozásbarát,
népességmegtartó településfejlesztés
Városi közterületek, zöldterületek, parkok
135,00 2. PRIORITÁS: Vállalkozásbarát,
fejlesztése
népességmegtartó településfejlesztés
Körös holtág turisztikai kihasználtság fejlesztése
135,00 2. PRIORITÁS: Vállalkozásbarát,
népességmegtartó településfejlesztés
Művészeti Iskola kialakítás
70,00 2. PRIORITÁS: Vállalkozásbarát,
népességmegtartó településfejlesztés
Közösségi közlekedésfejlesztés és az
60,00 3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid
intermodalitás fejlesztése
kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
Kerékpárút építés Endrődi híd - Olajosok útja
200,00 3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
Kerékpárút építés Olajosok útja - Nagylapos
95,00 3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
Kerékpárút építés Gyomaendrőd belterület
200,00 3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (orvosi
171,00 4. PRIORITÁS: A helyi közösségi
rendelők felújítása)
szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
5. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásegyüttműködés
125,00 ösztönzés és társadalmi együttműködés
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
5. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásegyüttműködés
62,50 ösztönzés és társadalmi együttműködés
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
5. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásegyüttműködés
62,50 ösztönzés és társadalmi együttműködés
Összesen
2 216,00
A fenti táblázatban szereplő projektek a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített belső felosztási arányok
alapján lettek összeállítva.
2015. február 17-én a Képviselő-testület tagjaitól kértük, hogy nyújtsák be a TOP-al kapcsolatos észrevételeiket és
az alábbi észrevételek érkeztek:
Nagyné Perjési Anikó
1.1
Ipari parkban helyi infrastruktúra kialakítása (max300m út?)
1.3
Munkaerő mobilitás: Dévaványa-Gyomaendrőd
Gyomaendrőd- Szarvas
TOP 5 szerint 2.13.1.B/d
Városi aktív rekreációs zöldterület:
Erzsébet Liget továbbfejlesztése (tanpálya, futó-szabadtéri tornapálya, játszótér fejlesztése
TOP 5 szerint 2.2 „Horgásztó” kialakítása a Német-zugi holtágon
4.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúra bővítése ( idősek otthona bővítés a meglévő tervek alapján)
4.3 Ha jól értelmezem, akkor a kiíró itt nem alap-infrastruktúra fejlesztésekre gondol amire Nagylapos és Öregszőlő
tekintetében szükség lenne (TOP5 szerint szoc. bérlakások fejlesztése, térfigyelő rendszer, közösségi terek
fejlesztése stb)
5.3 Itt lehetne az Öregszőlősi és Nagylaposi lakosokat önellátásra tanítani. Rávezetni őket, hogy a parlagon heverő
kertjeiket megműveljék. Közmunkaprogramban termelt zöldség, gyümölcs palántákat lehetne nekik adni, képzésben
lehetne őket részesíteni, állattartásra megtanítani. (esetleg a közmunkaprogramban megtermelt takarmányt
felhasználni,) Az általuk termeltek házi feldolgozásával, értékesítés segítésével jövedelmet termelhetnének.
6

'- szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása
'- közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése
'- önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, az oktatási hátrányok leküzdése
'- leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok jövedelemszerzésre való képessé tételét célzó közösségi és
egyéni szociális munka”
Betkó József
·
Nagylapostól Szarvasig kerékpárút építése
·
Polyákhalmi út – Kör utca –Kondorosi út kerékpárút építés
Ágostonné Farkas Mária
2.A. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely
1.1.Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
- iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok
fejlesztése: új bérbe adható üzemcsarnok megépítése (mezőgazdasági feldolgozóüzem), új vasúti mezőgazdasági
rakodóterület megépítése az Ipari Park oldalán.
- új iparterület kijelölése a városba bevezető út mellett ( Azul Fürdőszoba szalon melletti terület.)
1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
- Horgászturisztikai fejlesztés a holtágakon (holtágak körüli közvilágítás és út kiépítése,
kommunális ill. zöldhulladék szállítási rendszer kialakítása.)
- Liget Fürdő turisztikai fejlesztése (szilárd burkolatú parkolók megépítése, kerékpárút és
sétány kialakítása a fürdő bejáratáig, gyermekbarát szolgáltatások, játszótér, szauna park,
óriáscsúszda, homokos focipálya létesítése).
- Vallás és zarándok turisztikai projekt továbbfejlesztése.
1.3.A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- IPARI PARK infrastruktúra további fejlesztése, meglévő útkapcsolat kiépítése a Ipari Park körforgalom és a Rózsa
Ferenc utcai vasúti csomópont között. (kerékpárút és közút ráhordó szakaszok kiépítése, munkahelyek jobb
megközelítését biztosítja, továbbá új városi feltáró út alakulhat ki.)
1.4.A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
- bölcsőde és óvoda kapacitásbővítése, infrastrukturális fejlesztése, tornaszoba, foglalkoztató kialakítása:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Százszorsszép Óvoda, Csemetekert Óvoda.
- Iskolák infrastrukturális fejlesztése: Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon,
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
2.B. Vállalkozásbarát, népességmegtartó
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
- Belváros rehabilitáció, Gyoma városrészen főtér kialakítás (Szabadság tér, Kossuth L. u.), Endrőd városrészen
(Hősök tere) alközpont kialakítása – városi funkcióknak való megfelelés.
- Fűzfás Zug közösségi közterület kialakítása, központi játszótér, cirkusztér, sportpályák (füves, műfüves,
teniszpálya, futópálya), extrém park, kajak kenu versenypálya megépítése. (előnyt jelent: földrajzilag központi
területen fekszik, egy helyen több szolgáltatás biztosítása, terület adottsága a felsorolt tevékenységekhez.)
- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: bel és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
- Települési hulladéklerakó és szemétszállítás fejlesztése
2.C. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- buszmegállók, parkolók, csomópontok fejlesztése
- intermodális csomópontok fejlesztése (pl. autóbusz-pályaudvarok, forgalmi épületek kialakítása) (Gyoma
vasútállomás épületének összekapcsolása új buszpályaudvarral, gépjármű és kerékpár parkolók kialakítása)
- gyalogátkelőhelyek kialakítása, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése (körforgalom kialakítása:
Hősök tere - Fő út csomópont, Bajcsy Zs. u. - Fő út csomópont.
- Jelzőlámpás csomópont kialakítása: PásztorJános út – Fő út, Bajcsy Zs. u. - Kossuth L u. kereszteződés, Fő út –
Szabadság tér csomópont átépítése.
- hivatás-forgalmi és egyéb célú kerékpárforgalmi létesítmények építésére és felújítására, a kerékpáros közlekedési
infrastruktúra bővítésére (kerékpárutak szabvány szerinti kiépítése:
- Szabadság tér-től a Körös hídig, érintve a Liget Fürdő főbejáratát.
- Fő út Bajcsy Zs. u kereszteződéstől a Pájer Strandig.
- 46-os főút Mezőberény irányába**
- 443-as számú főút Szarvas irányába
- 4231-es számú főút Dévaványa irányába
- Mezőtúr irányába
- Kondoros irányába
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
7

- az önkormányzati intézmények, önkormányzati infrastruktúra, épületállomány energiahatékonyság központú
rehabilitációjával
- az épületek hőszigetelésének javításával (pl. hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése); - az
önkormányzati infrastruktúra épületenergetikai beavatkozásaira épülő megújuló energiaforrások alkalmazásával (pl.
világítási rendszerek korszerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása, napelemek, továbbá napkollektor
alkalmazása); - a megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló helyi energiaellátás (pl. helyi ellátást biztosító
megújuló energiatermelő rendszerek, közösségi fűtőrendszerek) révén érhetők el. Az Önkormányzatok Fenntartható
Energia
- Térségi Szociális Gondozási Központ energetikai korszerűsítése
- Százszorszép Óvoda, energetikai korszerűsítése
- Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon, Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola energetikai korszerűsítések.
- Csemetekert Óvoda energetikai korszerűsítése
- Katona József Közművelődési Központ energetikai korszerűsítése
- Endrődi Népház energetikai korszerűsítése
- Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
2.D. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése A prioritás kiemelt intézkedését képezi az egészségügyi
terület.
- egészségügyi alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek korszerűsítésére, felújítására, átalakítására, illetve
indokolt esetben új létesítésére – új egészségügyi központ kialakítása, pl: volt ENCI épület, előny: a két városrész
földrajzi centrumában található, jó szerkezetű épület, parkolás biztosított, főút, kerékpárút és a tömegközlekedési
kapcsolat biztosított.
- A nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékkal élők nappali ellátása), a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat
fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már
működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével
- új infrastrukturális háttér biztosítása: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat
- idősek, fogyatékkal élők
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
- Szociális városrehabilitáció, pontszerű beavatkozások Gyomaendrőd leszakadó városrészeiben, Vásártéri ltp.
Október 6 ltp. lakótelepek felújítási program, Öregszőlő, Cigányváros, Nagylapos. (közterületek, játszóterek,
épületek)
2.E. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
- Álláskeresők toborzása járási szinten, a képzésekbe bevonható személyek kiválasztása, munkaerő-piaci képzések,
szakképzések indítása különös tekintettel a 2014-2020-as programozási időszak gazdaságfejlesztési projektjeinek
munkaerő-igényeihez alkalmazkodva.
2.F. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
- nem releváns
2.G. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritási tengely
- Új kulturális központ és negyed kialakítása a Katona J. Művelődési Központ, a Kner Múzeum és a Városi Képtár
által határolt területen
- A gyomaendrődi lakosok összetartozásának erősítése, a helyi identitás fejlesztése a helyi szolgáltatások
kiterjesztésével és megerősítésével, a közösségi programok széleskörűvé tételével, a valamennyi korosztályra,
társadalmi csoportra és gondozási igényű lakosra kiterjedő egészségügyi, szociális, ifjúságvédelmi és
bűnmegelőzési programok révén, a civil szervezetek kapacitásának és szakmai programjaik megvalósításának
támogatásával.
- A város állami, egyházi iskoláiban illetve közösségi és kulturális intézményeiben együttműködésen alapuló
ifjúságvédelmi hálózat kialakítása. Cél, hogy az önkormányzai intézményrendszer és civil partnerei az ifjúsági élet
színterei a gyermekeknél/fiataloknál/tanulóknál észlelt különböző típusú problémákra gyors és adekvát támogatási
szolgáltatás biztosításával legyenek képesek reagálni, a fiatalok különböző felvilágosító programokban, ezt célzó
aktivitásokban vegyenek részt (kulturális, sportprogramok stb.).
- A tevékenység elsősorban olyan kulturális programokat tartalmaz, melyet a helyi civil szervezetek és a városi
kulturális központ végez,más fontos helyi kulturális intézmények bevonásával is, a helyi hagyományok és kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése érdekében. A tevékenységek széles körűek és több korosztály tevékenységeit
foglalják magában. Magában foglalja a helyi német nemzetiség kulturális tevékenységét, és különböző korosztályok
érdeklődésének megfelelő kulturális programokat. A cél, hogy a kulturális és önszerveződő tevékenységen keresztül
erősödjön a helyi identitás és kötődés.
Az összeállított javaslatot a tervezett megvalósítás alapján ütemeznünk kell és hozzá kel rendelnünk a projektek
számszerűsíthető eredményeit. (Ezek még kidolgozás alatt állnak)
A kész adatlapokat legkésőbb 2015. február 25-én 16 óráig meg kell küldenünk a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatalnak.
Döntési javaslat
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"TOP 6. verzoó elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program 6. verziójához
készített projektjavaslatok listáját az alábbiak szerint elfogadja:
PROJEKT CÍME
Ipari Park bővítés közmű, út és vasút fejlesztéssel

Bölcsőde és Óvoda fejlesztés

Belvíz IX. ütem

Városi közterületek, zöldterületek, parkok fejlesztése

Körös holtág turisztikai kihasználtság fejlesztése

Művészeti Iskola kialakítás

Közösségi közlekedésfejlesztés és az intermodalitás fejlesztése

Kerékpárút építés Endrődi híd - Olajosok útja

Kerékpárút építés Olajosok útja - Nagylapos

Kerékpárút építés Gyomaendrőd belterület
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IGÉNYELT
PRIORITÁS
TÁMOGATÁS
(millió Ft)
800,00 1. PRIORITÁS:
Térségi
gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatási helyzet
javítása érdekében
30,00 1. PRIORITÁS:
Térségi
gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatási helyzet
javítása érdekében
70,00 2. PRIORITÁS:
Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
135,00 2. PRIORITÁS:
Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
135,00 2. PRIORITÁS:
Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
70,00 2. PRIORITÁS:
Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
60,00 3.
PRIORITÁS: Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken
200,00 3.
PRIORITÁS: Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken
95,00 3.
PRIORITÁS: Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken
200,00 3.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (orvosi rendelők felújítása)

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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PRIORITÁS: Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken
171,00 4. PRIORITÁS: A
helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése
5. PRIORITÁS:
Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
125,00 együttműködés
5. PRIORITÁS:
Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
62,50 együttműködés
5. PRIORITÁS:
Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
62,50 együttműködés

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi városi rendezvények támogatása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. január 29-i ülésén döntött arról, hogy a 2015. évi városi rendezvények megvalósítása
keret - 5,2 M Ft - összegéből a 33/2015 (I.29.) Kt határozat értelmében 2 M Ft-ot biztosít a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület részére a 2015. évben XVII. alkalommal megrendezésre kerülő Sajt és Túrófesztivál
költségeinek biztosítására. A fennmaradó 3,2 M Ft-ot a 39/2015 (I. 29) Kt határozat értelmében tartalékba helyezi,
melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt.
A GYÜSZTE 2015. február 9-én kelt levelében megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy a Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez megállapított 2 M Ft, valamint a Halfőző verseny megrendezésének kérdésessé tétele a köztük
és az Önkormányzat között fennálló megállapodás hármas pontjának megszegésének minősül.
A 2015. február 9-én megtartott összevont Pénzügyi Bizottsági ülésen a Sajt és Túrófesztivál megrendezésére
megállapított 2 M Ft felemelésére született döntés. A 2015. évi költségvetési rendeletbe a Sajt és Túrófesztivál
megrendezésére 3 M FT+ 1 MFt(tartalék) került beépítésre.
A Sajt és Túrófesztivál valamint a Halfőző verseny szervezésére vonatkozóan az Önkormányzat és a GYÜSZTE
megállapodásban rendelkeztek a felek.
Az előterjesztés mellékletében szereplő beadvány alapján a GYÜSZTE a rendelkezésre álló összegből a 2
rendezvényt nem tudja megrendezni. Amennyiben változatlanul fenntartja a GYÜSZTE az álláspontját, úgy a
Képviselő-testületnek, újra kell dönteni, hogy mely rendezvényeket kívánja támogatni és milyen módon gondoskodik
a rendezvények megszervezéséről. (szükséges a rendezvények áttekintése), valamint a Sajt és Túrófesztivál és a
Halfőző verseny tekintetében a megrendezésről az önkormányzatnak gondoskodni kell.
Több rendezvény megszervezése biztosított, hiszen a Bogrács Napja rendezvényt évek óta a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány szervezi, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny maradna a GYÜSZTE szervezésében.
Az önkormányzat az alábbi módon gondoskodhat a rendezvények megszervezéséről.
1.
A pontos ajánlati szempontrendszer elkészítését követően lefolytatja a beszerzési eljárást.
2.
Saját rendelkezésre álló ( intézményrendszeren belül rendelkezésre álló kapacitása terhére) gondoskodik a
rendezvény megszervezéséről.
Az alábbi táblázatban láthatóak azon minden évben megrendezésre kerülő rendezvények, melyhez az
önkormányzat az elmúlt években támogatást nyújtott.
Önkormányzati támogatás
Rendezvények/év
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sajt és Túrófesztivál
3.500.000
2.500.000
3.000.000
2.800.000
1.750.000
2.950.000
Bogrács Napja (Öregszőlő)
200.000
180.000
Cibere gyereknap
80.000
0
0
100.000
100.000
0
Bogártalálkozó
0
300.000
400.000
400.000
200.000
Főtéri Sokadalom
0
250.000
Halfőző verseny
3.500.000
3.000.000
600.000
1.200.000
800.000
1.050.000
Augusztus 20-i
+ÁFA
sokadalommal
visszatérülés
együtt
Disznótoros és Böllérpálinka
335.000
300.000
300.000
100.000
300.000
300.000
verseny
A Tourinform Iroda és a Közművelődési Intézmény 2010-től került összevonásra.
A Sajt és Túrófesztivált, valamint a Halfőző versenyt 2012. évtől szervezi a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az egyes döntési javaslatban javasolja
a bizottság mindazon rendezvényeket, melyek az előterjesztésben felsorolásra
kerültek. A kettes döntési javaslat esetében javasolja a bizottság, hogy a Halfőző
versenyt a GYÜSZTE rendezze meg, a GYÜSZTE és az Önkormányzat közötti
megállapodás alapján. A harmadik és negyedik döntési javaslat esetében a
bizottság nem hozott döntést.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az egyes döntési javaslatban javasolja
a bizottság, a Sajt és Túrófesztivál, valamint a Halfőző verseny támogatását. A
kettes, hármas és négyes döntési javaslatot a bizottság elutasította.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az egyes döntési javaslatban javasolja
a bizottság mindazon rendezvények valamilyen formában történő támogatását,
melyek az előterjesztésben felsorolásra kerültek. A kettes döntési javaslat
esetében a bizottság véleménye, hogy az önkormányat nem szerződésszegő,
mivel a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosította a rendezvény forrását. A
harmadik és negyedik döntési javaslat esetében a bizottság nem hozott döntést.

1. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben az alábbi rendezvények
megrendezéséhez nyújt támogatást:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GYÜSZTE bejelentését tudomásul veszi és úgy
tekinti, hogy a szervezet a 2012-ben megkötött megállapodás megszüntetését kezdeményezi.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott rendezvények vagy
rendezvényekből az alábbiakban folytatja le a beszerzési eljárást
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját intézményrendszerén keresztül gondoskodik az 1.
pontban meghatározott rendezvények lebonyolításáról
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete
Toldi Balázs Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A GYÜSZ-TE Gyomaendrőd turizmusáért önként vállalt tevékenységeit együttműködési
megállapodások (2012.02.29.) szabályozzák. Ezen megállapodás hármas pontja, valamint a
rendezvények ütemezését szabályzó (2012.04.16.) megállapodás pontosan meghatározza
mindkét fél számára a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
Az Önkormányzati testület 2015.01.29-i ülésének döntésével ezen érvényes megállapodásokat
megszegték, amikor a Sajt- és Túrófesztivál támogatását (min. 4 OOO OOO Ft-tal szemben)
2 OOO OOO Ft-ban határozták meg, a Halfőző Verseny rendezvény megtartását pedig
kérdésessé tették. Az említett 2012.02.29-i megállapodás hármas pontja szabályozza a
rendezvény műsoridejét is, mely a megkötés időpontjában a támogatás összegével arányban
állt. Az eltelt idővel a költségek és a rendezvény nagysága, illetve volumene is megnőtt, így
2014-ben már 4 OOO OOO Ft-ból került megrendezésre a rendezvény. A 2015-ös évben tovább
növekedtek a költségek és persze az elvárások is, így a 2 OOO OOO Ft-os támogatási összeg
nem tekinthető ajánlatnak.
A GYÜSZ-TE szomorúan vette tudomásul, hogy a képviselő testület nem értékelte a városi
rendezvények szervezése terén való fáradozásait, azt a jelentős eredményt, hogy
Gyomaendrőd újból felkerült a gasztronómiai rendezvények térképére, és a döntésével
megvonta ez irányú bizalmát, mely feleslegessé teszi a megállapodásban szabályozott
rendezvények tartásának felülvizsgálatát is.
A további városi rendezvények sikeres megtartásának útjába nem kíván a GYÜSZ-TE állni,
ezért a 2012.02.29-i megállapodás hármas pontjának a képviselő testület részéről való
megsértését tudomásul veszi, és ezért szervezetünk a továbbiakban szintén nem tartja magára
nézve kötelezőnek a megállapodás hármas pontját.
Gyomaendrőd,

2015. február 09.

Tisztelettel:

/
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Turisztikai pályázat - üzemeltetési kérdés
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2015. (I.29.) Gye. Kt., valamint 36/2015. (I.29.)
Gye. Kt. határozataiban döntött arról, hogy 2015-ös költségvetési évben a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító
számú, „Lélekkel a Körösök mentén” című projektből megvalósuló, a GYÜSZ-TE által működtetendő feladatok
bérkiadásához 3.000.000 Ft-ot biztosít, a dologi kiadásokhoz pedig 1.700.000 Ft támogatást biztosít (mindösszesen
4.7 millió Ft).
A döntést követően a GYÜSZ-TE elnöke, Pájer Sándor levélben kereste meg a Képviselő-testületet, melyben
jelezte, hogy amennyiben a projektben meghatározott telephelyek üzemeltetésére az Önkormányzat nem biztosítja
az általuk felülvizsgált és újrakalkulált támogatási összeget (6,2 millió Ft), akkor az egyesületnek nem áll módjában
szerződést kötni az Önkormányzattal a projektben meghatározott feladatok ellátására. Pájer Sándor elnök úr 2015.
február 9-én kelt levele az előterjesztés mellékletét képezi.
Mindezekre tekintettel, az Önkormányzatnak szükséges döntést hoznia a turisztikai projekt üzemeltetésének
kérdésében.
A Képviselő-testületnek az alábbi alternatív lehetőségeket szükséges megvizsgálnia, és állást foglalnia a Szent
László híd, Körös Látogató Központ, Bárka Halászati Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és kilátó
üzemeltetésére vonatkozóan:
- az Önkormányzat a GYÜSZ-TE-vel kíván üzemeltetési szerződést kötni, vagy meghatározza, hogy milyen más
formában, illetve kivel kívánja biztosítani a projektben meghatározott feladatellátást
- amennyiben az Önkormányzat a GYÜSZ-TE-vel köt szerződést, milyen időtartamra kívánja a szerződést megkötni,
illetve hogyan kívánja biztosítani ebben az esetben az egyesület által igényelt többlettámogatást
Fentiek figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elterjesztést megtárgyalni szíveskedjen
és döntését határozat formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az "A" döntési
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben meghatározott
megvalósítási helyszínek üzemeltetésére 2015. december 31-ig kössön
szerződést a GYÜSZTE-vel, a feladatellátás biztosításához ítélje meg az
egyesület részére a 1,5 millió Ft többlettámogatást. Ezzel egyidejűleg a
Képviselő-testület vizsgálja meg az üzemeltetés szervezeti, személyi és
gazdasági feltételeit.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben meghatározott
14

Esélyegyenlőségi
Bizottság

megvalósítási helyszínek üzemeltetésére 2015. december 31-ig kössön
szerződést a GYÜSZTE-vel, a feladatellátás biztosításához ítélje meg az
egyesület részére a 1,5 millió Ft többlettámogatást. Ezzel egyidejáleg a
Képvisaelő-testület vizsgálja meg az üzemeletetés szervezeti, személyi és
gazdasági feltételeit.

Döntési javaslat
"Turisztikai projekt - üzemeltetési kérdés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015-ös költségvetési évben 4,7 millió forint támogatást biztosít a
DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ,
Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetéséhez. A
Képviselő-testület megvizsgálja az üzemeltetés szervezeti, személyi, gazdasági feltételeit.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat Szent László híd és
környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke
projektelemeinek üzemeltetésére 2015. december 31-ig szerződést köt a GYÜSZ-TE-vel, a feladatellátás
biztosításához megítéli az egyesületnek az általa felülvizsgált támogatási összeg szerinti többlettámogatást
(1,5 millió Ft).

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat Szent László híd és
környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke
projektelemeinek üzemeltetésére 5 évre köt szerződést a GYÜSZ-TE-vel, azzal a kitétellel, hogy a
szerződési feltételek évente felülvizsgálatra, a szerződés pedig szükség esetén módosításra kerül. A
működtetéshez igényelt támogatás minden évben a költségvetési rendelet készítésekor kerül
meghatározásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Toldi Balázs Polgármester
Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomaendrőd Város képviselő testületének januári ülésén szavazatával megerősítette, hogy a
GYÜSZ-TE általi üzemelésre szánt bemutató központok 2015 II. félévi működési költségére
4,7 millió Ft-ot szán.

A GYÜSZ-TE Tanácsadó Testülete 2015.02.04-én felülvizsgálta a nevezett bemutató
központok várható és lehetséges kiadási költségeit és megállapította, hogy a legkedvezőbb
esetben is összesen minimum 6,2 millió Ft (3,9 millió Ft munkabér, 3,3 millió Ft működési
költség, 1 millió Ft rendezvény, -2 millió Ft bevétel) költségekkel kell számolni. A bemutató
központok működtetésére a két félnek együttműködési megállapodást kell kötnie, melynek
meghatározó része lesz a biztosított támogatási összeg.
A GYÜSZ-TE szerződött vállalásait minden esetben felelősen - sok esetben egyoldalúan - be
kívánja trutani, ezért alulfinanszírozott szerződést a későbbi problémák elkerülése végett nincs
módjában vállalni. Ezen túlmenően az önkormányzati testület megosztottsága és a „Lélekkel a
Körös mentén" című pályázattal való ellenérzése nem biztosítja a GYÜSZ-TE számára az
optimális feladatmegoldás lehetőségét.
A GYÜSZ-TE a továbbiakban is rendkívül fontosnak tartja Gyomaendrőd turizmusának
érdekében a bemutató központok működését és lehető ség szerint a továbbiakban is felajánlja
szakmai segítségét a sikeres működtetésben.

Gyomaendrőd,

2015. február 09.
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5. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló
Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázat projektmenedzsere, Szikoráné Simon Ágnes a Képviselő-testület soros üléseire
beszámolót készít a projekt előrehaladásáról, megtett intézkedésekről.
A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülése óta eltelt időszak alatt történt eseményekről, az elvégzett
tevékenységekről szóló beszámoló fentieknek megfelelően elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet áttekintése után a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul
vételére.
Döntési javaslat
""Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 8. számú projektmenedzseri
beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: 8. sz. beszámoló a DAOP-2.l.1/J-1 2-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök
mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2015. január 29-i
következők történtek:

Képviselő-testületi

ülésen történt beszámoló óta eltelt

Eszközbeszerzések aktuális helyzete
Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan Patkós Gáborral a
került, az egyeztetések folyamatosak, a munkálatok megkezdődtek .

időszakban

szerződés

a

aláírásra

Egyéb eszközök, berendezések beszerzése (bútor és háztartási gépek, számítástechnikai
eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei): a nyertes ajánlattevővel, az Alex
Fémbútor Kft-vel (Zsámbék) a szerződés aláírása folyamatban.

Kivitelezések aktuális helyzete
Híd és környéke építése
A 3. közbeszerzési eljárás a híd és környéke építésére a Pénzügyi Bizottság 2015. január 20án tárgyalta és fogadta el az Ajánlattételi felhívást. Nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására
került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 20 15 . február 17-én történt meg. Beérkezett
ajánlatok száma: 4 db.
Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:
Jelenleg műhelymunka, gyártás folyik, a Ligetben munkavégzés még nem történt,

A „Bárka" Halászati Látogatóközpont kialakítása
A fa tetőszerkezet felrakása történt meg, valamint elkészült a
Szent Antal Zarándokház
Jelenleg a vizes munkálatok folynak, szennyvízrákötés,

fűtési

belső

fal és a belső födém.

vezeték, víznyomás.

Szent Antal kenyérsütőház
Cseréplécezés megtörtént és a belső vakolás is kész.
Körös Látogató Központ felújítása
A főépületen belül megtörtént a glettelés,
rajta a födém.

vi llanyszerelők fűtik

a vezetéket. A kis épületen

Kifizetési kérelmek benyújtása
Szállítói kifizetési kérelem benyújtására kerül sor 2015. január hóban a Németh Kft esetében,
a szerződés szerinti elért 25%-os készültségi fok alapján, műszaki ellenőri ellenjegyzéssel.
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Az utófinanszírozott számlák 20 l 5. január 30-án benyújtásra kerültek.

Kérem a Tisztelt

Gyomaendrőd,

Képvi selő-testülete t

a Táj ékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

2015. február l 7.

,::$ls - ~
Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően az önkormányzatoktól
több megkeresés érkezett a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályozása hiányában
felmerült kérdések rendezésére vonatkozóan.
Az Mötv.) 132. § (1) bekezdésének k) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (X11.21.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján az önkormányzati képviselő és
hozzátartozója vagyonnyilatkozata (a továbbiakban: képviselői vagyonnyilatkozat) kezelésének helyi szabályozására
vonatkozóan az alábbi szakmai segítséget nyújtotta a Kormányhivatal. (kivonatos közlés)
„Az Mötv. sem a képviselő-testület, sem a bizottságok részére nem állapít meg eljárási szabályokat a képviselői
vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozóan.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati
rendeletet alkot.
Az Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az Mötv. 60. §-a alapján a bizottság (...) működésére (...) a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni (...).
A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok kezelése kapcsán felvetődött problémák olyan természetűek,
amelyek törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonynak tekinthetőek.
Ezek helyi szabályozása - a fent hivatkozott jogszabályok alapján - történhet úgy, hogy a képviselő-testület a
Szervezeti és MGködési Szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz.) vagy a képviselői vagyonnyilatkozatokat
kezelő bizottság SzMSz-ében, vagy ügyrendjében szabályozza az eljárást.
A helyi rendelkezések megfogalmazásakor analóg szabályozásként figyelembe vehetőek az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 11-16. §-ának (a továbbiakban:
Vnytv.) szabályai.
A fentiekhez kapcsolódva a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség szakmai véleményében kifejtette, hogy a
bizottságok nem képviselő tagjainak az Mötv. 57. §-a szerinti jogai és kötelezettségei azonosak. Ezt támasztják alá a
törvény 40. §-ában a nem képviselő bizottsági tagokkal kapcsolatosan az összeférhetetlenség, a méltatlanság, a
díjazás tekintetében irt a képviselővel azonos kötelezettségek és jogok, melyek szorosan összefüggnek a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel.
Ebből következően a bizottság nem képviselő tagjai is vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek.
Az Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt
bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
Az Infotv. 33. § (1) bekezdése alapján a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
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adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati
adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A
közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
Az Infotv 37. § (1) és 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre
kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet
szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő
adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője - a Hatáság véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a
közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő
hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkórt határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista).
Az Infotv. 1. számú melléklete jelenleg nem rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát
kötelezően közzé kell tenni. Ugyanakkor semmilyen rendelkezés nem tiltja, hogy a helyi önkormányzatok egyedi
közzétételi listában rendeljék el a vagyonnyilatkozatok közzétételét.
Az Mötv. 39. § (3) bekezdésének azon rendelkezése, amely szerint „az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata
- az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános" azt a célt szolgálja, hogy az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát bárki, korlátozás nélkül megismerhesse. Tekintve, hogy az
internetes közzététel a választópolgárok információs jogának egyszerűbb érvényesíthetőségét szolgálja, és
összhangban van a törvényalkotói szándékkal is, a nyilvánosságra hozatal ilyen módja megengedett, ám
nem kötelező.
A fentiekben kifejtettek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

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

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja az SZMSZ módosítását a beterjesztett
normaszöveg szerint.

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
.../2015. (…) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 29. §-a kiegészül a következő (4a)-(4b) bekezdésekkel.
„(4a) A (4) bekezdésben nevesített bizottság a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatának kezelése során az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény 11-16. §-ában szabályozottak szerint jár el.
(4b) A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát 8. mellékletben foglalt egyedi közzétételei
listában nyilvánosságra kell hozni„
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2. § Az Ör. 8. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
3. § Az Ör. 29. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel.
„(7) A nem képviselő bizottsági tag 2015. március 31-ig, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított
harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni. „
4. § Az Ör. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Településfejlesztési Osztály
e) Titkárság
f) Városüzemeltetési Osztály„
5. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
A
Adat
1. A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatai

B
C
Frissítés
Megőrzés
A változásokat követően Az előző állapot
azonnal
törlendő

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. 01. 29-i ülésén meghatározta a helyi szociális rendelet módosításának koncepcióját. A
rendelet felülvizsgálatára a törvényi szabályozás módosulása, a szociális ellátások rendszerének átalakulása
következtében van szükség. A testületi döntésnek megfelelően elkészítettük a rendelettervezetet, mely az
előterjesztés döntési javaslatában olvasható.
A felülvizsgálat I. fordulójában elfogadott módosításokon felül az alábbi módosításokat javasoljuk a Képviselőtestület számára:
a Szociális Földprogram szabályozása 2011. óta szerepel a rendeletünkben. a bevezetése óta eltelt
időszakban érdeklődés, igény nem merült fel a programmal kapcsolatban, jelenleg nincs is olyan földterülete az
önkormányztanak, melyet erre a célra felhasználhatna, ezért javaslom a szociális földprogramra vonatkozó
szabályozás hatályon kívül helyezését.
mivel a támogatások feltételrendszerének kialakítása során az önkormányzatok teljesen szabadon járhatnak
el, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a települési lakásfenntartási támogatás további jogosultsági
feltételei között határozza meg a lakükörnyezet rendezettségének vizsgálatát.
Mint azt már a felülvizsgálat I. fordulójában jeleztük, a helyi rendelet normaszövegén átvezetésre kerülő módosítás
olyan nagymértékű, hogy új rendelet megalkotása válik szükségessé. Javaslom a Képviselő-testületnek új helyi
rendelet megalkotását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendeletet megalkotni.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak, 2015. március 1. napjával bevezetésre kerül a rendszeres települési támogatás, fenti határidővel az
önkormányzati segély rendkívüli települési támogatássá alakul át. Az Önkormányzat a bevezetésre kerülő települési
támogatások esetében figyelembe vette a felmerülő szociális problémákat ugyanakkor az önkormányzat
rendelkezésére álló forrásokat. 2015. évben a települési támogatást az önkormányzatnak saját erőből kell
finanszíroznia, ugyanakkor törekszik arra, hogy a krízis helyzetbe került személyeket rendkívüli illetve rendszeres
települési támogatásban részesítse.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A támogatás rendszerében több olyan segélytípus van, mely a kérelmezők egészségi állapotát, annak gyógyítását
célozza meg (kórházi kezelés, gyógyszerköltség, oep által teljes egészében nem finanszírozott 0egészségügyi
szolgáltatási díj)
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
21

Indokolás
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a szociális rászorultságtól függő támogatásokat.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata részletesen meghatározta a szociális rászorultságtól függő támogatások
igénylésével kapcsolatos eljárási szabályokat.
3-7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata részletesen meghatározta az alkalmanként jelentkező, elismert
többletkiadás miatt időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható rendkívüli települési
támogatás jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételeit.
8-10. § Eljárási rendelkezéseket határoz meg a rendkívüli települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének módjáról.
11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a települési gyógyszertámogatás jövedelmi és egyéb
jogosultsági feltételeit.
12-16. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a rendszeres települési támogatásként biztosított
települési lakásfenntartási támogatás jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételeit.
17. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési lakásfenntartási támogatás további jogosultsági feltételként
írta elő a lakókörnyezet rendezettségének folyamatos biztosítását.
18. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

…../2015. (……...) önkormányzati rendelet
a szociális ellátások helyi szabályairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
1. §(1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott
szociális rászorultságtól függő támogatások a:
a) rendkívüli települési támogatás
b) rendszeres települési támogatás
c) köztemetés.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza
át.
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2. §(1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes
ellátások megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek
csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált
Ügyfélszolgálatához nyújtható be.
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi
adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.
(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi
felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, Munkaügyi
Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást
folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres
pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(7) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. Különösen indokolt
a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
(8) Az Önkormányzat a Szt. 17. §-ában meghatározottak alapján - a fizetésre kötelezett személy kérelmére –a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett települési támogatás összegének 50 %-át elengedheti, amennyiben a
megfizetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át és nem rendelkeznek a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal.
(9) Az Önkormányzat a Szt. 17. §-ában meghatározottak alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
rendszeres települési támogatás megtérítésére - a fizetésre kötelezett személy kérelmére – részletfizetést
engedélyezhet, amennyiben a megfizetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és nem rendelkeznek a Szt. 4. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott vagyonnal.
(10) §Az Önkormányzat a Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján a köztemetés költségének
50 %- elengedheti, amennyiben a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg és nem rendelkezik a Szt. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában szerinti
vagyonnal.
2. Rendkívüli települési támogatás
3. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Az Önkormányzat a Szt. 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét
a) a Térségi Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) székhelyén biztosított étkezéssel,
b) a szállásra rászoruló hajléktalannak az intézmény támogató szolgálata útján az illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező hajléktalan szállásra történő szállítással
biztosítja.
(3) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk
átmeneti létfenntartásáról a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt
más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal.
(4) Az Önkormányzat a betegséghez kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére rendkívüli
települési támogatást nyújt:
a) a legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek enyhítésére,
b) a családban nevelkedő gyermeknek az egészségbiztosítási pénztár által teljes egészében nem finanszírozott
egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetéséhez,
c) a 11. §-ban szabályozott feltételeknek megfelelő eseti magas gyógyszerköltség enyhítéséhez.
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(5) Az Önkormányzat az iskoláztatáshoz kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére rendkívüli
települési támogatást nyújt:
a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadásához,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetéséhez.
(6) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítéséhez az igényt a többletkiadást jelentő esemény
bekövetkeztét követő harminc napon belül, a 3. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az Önkormányzat által
közzétett időszakban lehet érvényesíteni. A határnap elmulasztása jogvesztő.
(7) A gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a területi védőnő, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni. .
4. §(1) Elemi kár bekövetkezése esetén a legszükségesebb ruházat, élelem, elemi bútorzat pótlására rendkívüli
települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és az elemi kárt szenvedett ingatlan a
közös háztartásban élők a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott jogos lakásigényét nem haladja
meg.
(2) Elemi kár körébe tartozik természeti katasztrófa vagy lakástűz miatt bekövetkezett káresemény.
5. § (1) Temetési költségek enyhítése címén rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A temetési költségekre adható rendkívüli települési támogatás összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján
kell megállapítani:
a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 0-100 %-a esetében a segély összege 50.000.-Ft.
b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100-200 %-a esetében a segély összege 30.000.-Ft.
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200-300 %-a esetében a segély összege a mindenkori
legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a.
6. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes, tanulói
és nyugdíjas kedvezményes bérletjegy megváltása címén azt a személyt, aki megfelel a 3. § (3) bekezdésében
foglalt jövedelmi feltételeknek.
(2) A kedvezményes havi bérletjegy megváltásához megállapítható rendkívüli települési támogatás éves összege
nem haladhatja meg a mindenkori kedvezményes havi bérletjegy árának tizenkétszeresét.
7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki a létfenntartását veszélyeztető, a (2)
bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) A krízis helyzet, olyan rendkívüli élethelyzet, amikor
a) a kérelmező jövedelme egy hónapot meghaladóan, igazolhatóan legalább 50%-ot meghaladó mértékben csökken
vagy
b) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni, mely számlának az összege legalább eléri a
család jövedelmének 50 %-át vagy
c) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul
és ezért megélhetése nem biztosított.
8. §Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal tűzifát biztosít annak a rászoruló személynek,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
9. § (1) A rendkívüli települési támogatás összegét az alkalmanként jelentkező többletkiadás és a rászoruló személy
vagy család egy főre eső jövedelmének mértékére figyelemmel kell megállapítani.
(2) A készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc
napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély
összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják.
(3) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a rendkívüli települési
támogatás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt
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követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.
(4) A családgondozó jelzése alapján a rendkívüli települési támogatást megállapító határozatokban az igénylő
a) a számla vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető vagy
b) arra kötelezhető, hogy az rendkívüli települési támogatás összegét a határozatban kijelölt családgondozóval
együttműködve használja fel.
10. §A rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy
egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,
az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.
3. Települési gyógyszertámogatás
11. § (1) Az Önkormányzat települési támogatásként települési gyógyszertámogatást nyújt a szociálisan rászoruló
személyek részére magas gyógyszerköltségük viseléséhez.
(2) A települési gyógyszertámogatás
a) rendkívüli támogatásként nyújtható, amennyiben a szociálisan rászoruló személy átmeneti létfenntartásáról
alkalmanként jelentkező magas gyógyszerköltsége
b) rendszeres támogatásként nyújtható, amennyiben a szociálisan rászoruló személy időszakos vagy tartós
létfenntartásáról rendszeresen jelentkező magas gyógyszerköltsége
miatt más módon nem tud gondoskodni.
(3) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy
a) aki nem jogosult közgyógyellátásra, és
b) akinek alkalmanként jelentkező vagy rendszeres – legalább hat hónap időtartamban fennálló – havi
gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, és nem rendelkeznek vagyonnal.
(4) A települési gyógyszertámogatás egyszeri vagy egy hónapra jutó összege a leigazolt gyógyszerköltség, de
maximum
a) 10.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a alatt
van,
b) 7.500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és annak
150 %-a közé esik,
c) 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 230
%-a közé esik .
(5) A települési gyógyszertámogatást a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség időtartamára, de maximum egy
évre lehet megállapítani.
(6) A kérelmezőt a rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti
meg.
(7) A rendszeres települési gyógyszertámogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
(8) Az Önkormányzat a települési gyógyszertámogatást természetben nyújtott támogatásként gyógyszerutalvány
formájában biztosítja.
4. Települési lakásfenntartási támogatás
12. §(1) Az Önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési lakásfenntartási támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez:
a) a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
b) a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz.
(2) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani.
(3) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
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belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá
tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) 6.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-a alatt van,
b) 5.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-a és annak 200 % -a között van,
c) 4.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-a és annak 230 % -a között van.
d) 3.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
230 %-a és annak 250 % -a között van.
(8) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(9) A kérelmezőt a települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(10) A települési lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
13. §(1) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
14. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A települési lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
b) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy
közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató
általi azonosításához szükséges adat, illetve a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt
nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat
c) lakbérhez vagy az albérleti díjhoz igényelt támogatás esetén a bérleti szerződés fénymásolata
szükséges.
15. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított települési lakásfenntartási támogatás folyósítása
a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely
lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató
általi azonosításához szükséges azonosító adatokat.
(2) Az Önkormányzat a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján,
természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól
kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában
folyósításra került támogatásokról.
(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,
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d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az
épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,
e) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat,
f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.
(4) A települési lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy
közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított
számlában, részszámlában havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla
végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
(5) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő
beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(6) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően
fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a
következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlákban a teljes jóváírásig érvényesíteni
kell.
16. § (1) Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az
Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás
formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás
tekintetében bekövetkezett szolgáltató-váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a
korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(3) Ha a települési lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül biztosításra és a
támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik vagy szolgáltató-váltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően
fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül kifizeti.
5. Lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok
17. § (1) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy kérelmező lakókörnyezete
rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) a házhoz tartozó udvart és kertet rendezetten, higiénikus állapotban tartja, azt rendszeresen gondozza,
gyomtalanítja, továbbá
b) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel kívül
határos terület gyomtalanításáról.
(3) Az Önkormányzat a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni
szemle - környezettanulmány - lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, az önkormányzat tíz napos határidő
kitűzésével felhívja a kérelmezőt - az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok
felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak a támogatás nem állapítható meg.
6. Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2015. évben fizetendő
térítési díjak meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 12-i
ülésén tárgyalta a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak módosítását,
meghatározta a 2015. március 01. napjával fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1.
napjával életbe lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül
meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni.
A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a törvényben
meghatározott eljárási rendnek, valamint a jogalkotási szabályozásnak megfelelően Csárdaszállás és Hunya
Községek Önkormányzatainak hozzájárulását követően, mind a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati
rendelet, mind a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló
29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott
térítési díjak.
Előzetes hatásvizsgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor az intézményi térítési díjak
összegének meghatározására. A fenntartó az időskorúak és a fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkülszolgáltatás, valamint a fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel – szolgáltatás esetében élt az
önkormányzati kompenzáció lehetőségével. Ebben az esetben nő az intézmény önkormányzati támogatása,
azonban ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított térítési díjak bevezetésére kerülne sor, akkor az, az adott
szolgáltatás megszüntetését okozná.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2015. március 01. napjával bevezetésre kerülő
intézményi térítési díj.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
1. § A Társulási Tanács által meghatározott intézményi térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással
beépítésre kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Előzetes hatásvizsgálat a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról
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szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításához
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor a térítési díjak összegének
meghatározására.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2015. március 01. napjával bevezetésre kerülő térítési
díj.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításához
1. § A Társulási Tanács által meghatározott térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással beépítésre
kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Fent leírtak figyelembevételével készült el mindkét módosító rendelettervezet, kérem, szíveskedjenek azokat
megvitatni, és elfogadásukról dönteni.

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

A Bizottság a rendelet-tervezetek elfogadását javasolja
a Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
…/2015. (…..) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § Aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
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térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Térítési díjak szolgáltatásonként
B
C
Ellátási forma
1993. évi III. tv Önkormányzati
szerint számított kompenzáció
intézményi
térítési díjak
2015. évre
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés
370,-+100,-Gyomaendrőd, Hunya,
(ÁFA)
Csárdaszállás
Szociális étkeztetés kiszállítási díja
50,-Szociális étkeztetés
520.-Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás kiszállítással
Házi segítségnyújtás
480,-Időskorúak nappali ellátása étkezés
275225,nélkül
Fogyatékos személyek nappali
650,600,intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali
1.020,600,intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Átlagos szintű és demens
2.300,-gondozást, ápolást igénylő ellátás
69.000,-Átmeneti elhelyezésGyomaendrőd,
2.300,-Blaha u. 2-6.
69.000,-- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A

14
15 - Személyi segítés Szociálisan
rászorultak részére
16 - Szállítás Szociálisan rászorultak
részére
17 - Személyi segítés Szociálisan nem
rászorultak részére
18 - Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I.
30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján

/2015. ( . ) önkormányzati rendelethez
D
2015 . évi
intézményi
térítési díjak

E
Szolgáltatási
egység

370,-+100,(ÁFA)

Ft/adag

50,520.-

Ft/nap
Ft/adag

480,50,-

Ft/óra
Ft/nap

50,-

Ft/nap

420,-

Ft/nap

2.300,69.000,2.300,69.000,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

300,-

--

300,-

Ft/óra

45,-

--

45,-

Ft//km

400,-

--

400,-

Ft/óra

150,-

--

150,-

Ft/km

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
…/2015. (…..) önkormányzati rendelet
a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 20. § (9) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Csárdaszállás Község Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1. § Agyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI.
29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez

1
2

Önálló helyettes szülő intézményi térítési díja
B
Napi
Ft/nap/fő
Intézményi térítési díj mértéke
0.A

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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C
Havi
Ft/hó/fő
0.-

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint beszámoló a
települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Nyíri Szmolár Eszter
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!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján a tavalyi év utolsó napján kihirdetett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet
(továbbiakban Kormányrendelet) kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015.
január 1-től. Az önkormányzatok, illetve közszolgáltatók ezen rendeletalkotási és szerződési kötelezettségeik
módosítására a Köztisztasági Egyesülés iránymutatást adott, mely alapján elkészültek a döntési javaslatokban
szereplő módosítások.
Az önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok helyi szabályai, a
közszolgáltatási szerződés módosításával a szerződés szintén kiegészítésre kerül e téren.
A Hör. módosításal érintett részei:
A Hör. 1. §-át szükséges kiegészíteni azzal, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza az
elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
A Hör. 3. §-ába részletezésre került mind az ingatlanhasználók, mind az üdülőingatlan használók edényzetének
ürítési gyakorisága a települési vegyes és az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék vonatkozásában (települési
vegyes hulladék heti 1x, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék havonta 1x).
A Hör. 4. §-a kiegészült azzal, hogy a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között kötendő szerződésben is
rögzíteni szükséges a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
A Hör. 5. §-a két új bekezdésekkel (1a, 1b) egészül ki, melyek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék begyűjő
zsákok egyedi jelzésére utalnak.
A Hör. 5. § (5) bekezdése azon rendelkezés, mely leírja a lakosságtól elvárt közreműködést, utal a szelektív
szigetekre, illetve a házhoz menő gyűjtésre.
A Hör. 6. §-ába került beépítésre a házhoz menő hulladékgyűjtés átadásának rendje.
A Hör. 4. mellékletébe, a felajánlás szövegébe is belekerült a szelektív gyűjtés módjára, meghatározására utaló
kiegészítés.
A Ht. és a kormányrendelet szinte minden tételt leszabályoz, így az önkormányzati rendeletben csak - a fentiekben
felvázolt - kis mértékű módosítás volt szükséges. A módosító rendelet megalkotásával kapcsolatos hatástanulmány
jelen előterjesztés melléklete.
Rövid beszámoló a helyi hulladékgazdálkodásról:
A szelektív gyűjtés – jogszabályi feltételeknek megfelelő – megszervezéséről a közszolgáltató időben gondoskodott,
2015. január 1-jével kezdetét vette a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtése. A közszolgáltató a jelenlegi
lehetőségei alapján - kézi erővel - a hulladékudvarban végzi a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatását.
Ez év januárjában a Tisztelt Képviselő-testület bővebb tájékoztatást kapott a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásával közös KEOP-1.1.1. jelzésű hulladékkezeléssel kapcsolatos pályázatok aktuális állásáról. Ezek a
pályázatok szorosan kapcsolódnak a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásunkhoz, az eszközbeszerzéseik révén
(amennyiben megvalósulnak) számos új eszköz kerülne a Gyomaközszolg Kft. használatába, mely nagyban
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elősegítené mind a kommunális hulladékgazdálkodást, mind a szelektív hulladékgyűjtést (új hulladékgyűjtő jármű, új
edényzetek, válogatósor új bálázóval, rakodógépek, stb.)
Amint az eszközök beszerzése megvalósul, felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésünket,
és új stratégiát szükséges kidolgozni a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával együttműködve (a pályázatok
fenntartási időszakára).
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást Gyomaendrődön a Gyomaszolg
Ipari Park Kft végzi, a szükséges engedélyekkel (nyilvántartási kötelezettség, érvényes: 2019. június 30.)
rendelkezik, a szolgáltatás zavartalanul működik. Közszolgáltatási szerződésük 10 évre köttetett, 2024. május 31-ig
hatályos, a szerződés a város honlapjáról elérhető: http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5758
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatokban foglaltak
jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a döntési
javaslatok elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a döntési
javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 29/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. § (2a) bekezdése kiegészül a következő d) pont rendelkezéseivel:
„d) az elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”
2. § A Hör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket január 1-től
december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”
3. § A Hör. 3. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó
gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”
4. § A Hör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között hetente
egyszer fogadja a közszolgáltató a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket.”
5. § A Hör. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között havonta
egyszer fogadja a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket.„
6. § A Hör. 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”
7. § A Hör. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató által, az ürítések gyakoriságának megfelelő mennyiségben az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátott, elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákok eltérő jelölésűek a kommunális célra használható
zsákoktól.
(1b) Az elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákokat az elkülönített települési hulladék fajtájának megfelelő színnel,
valamint „Tiszta városért” felirattal kell megkülönböztetni.”
8. § A Hör. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. A
ingatlanhasználó köteles törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az elkülöníthető
települési hulladékok gyűjtésére.”
9. § A Hör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi, azokat a közterületre csak az ürítés napján
szabad kihelyezni.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok házhoz menő gyűjtése és közszolgáltatónak történő átadásának
rendje:
a) papírhulladékokat kötegelve, szállításra alkalmas állapotban a közszolgáltató által meghatározott időpontban kell
kihelyezni.
b) műanyaghulladékot valamint a fém, illetve papír-műanyag-fém kompozit italos dobozokat az erre rendszeresített
gyűjtőedényben, a közszolgáltató által meghatározott időpontban kell kihelyezni.”
10. § A Hör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
11. § Ez a rendelet 2015. március 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. február
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi
feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya) ……………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal települési vegyes
hulladékgyűjtést fog végezni.
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6. A szolgáltatás – települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése – hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Dátum
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 04.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1.
sz. módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
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1.)

Előzmények:

a.)
Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató 2013. december 19-én
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződést
(továbbiakban: szerződés) kötöttek, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 629/2013
(XII. 19.) sz. határozatával jóváhagyott.
b.)
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015. január 1-től, mely alapján szükségessé vált a szerződés
módosítása.
c.)
A szerződés 1. sz. módosítása a jogszabályi keretek között, a szerződés 11. pontja alapján, felek egyező
akarata szerint valósul meg.
2.)

A szerződés módosítással érintett része:

a.)
A szolgáltatási szerződés „A Közszolgáltató kötelezettségei különösen” című fejezete a következő k) ponttal
egészül ki:
„k) A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon
történő begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A szelektív szigetek
edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta
egyszer köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés
edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az ingatlan használók részére
biztosítja.”
3.)

A szerződés többi pontja változatlanul marad.

Jelen szerződésmódosítást a felek áttanulmányozták, azt elfogadják, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
aláírják.
Gyomaendrőd, 2015. ……………………………..

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Fekete József
ügyvezető
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft

Ellenjegyzi:
……………………………………
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 04.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Beszámoló a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtéséről szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Melléklet „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi szempontból ösztönző hatása van. A jogszabályi előírások igen nagy
kötelezettségeket rónak mind a közszolgáltatókra, mind az önkormányzatokra az elkülönítetten
gyűjtött hulladékok begyűjtésével kapcsolatban. A rendeletben előírt rendelkezések elősegítik a
lakosság közreműködését a hulladékok elkülönített gyűjtésében.
II. gazdasági hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. A közszolgáltatási díj beszedésére
továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi, a közszolgáltatási díj nem növekszik
(törvény szabályozza a mértékét).
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
A hatályos jogszabályi környezet is kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét. Mivel a
közszolgáltatás keretei között kell elvégezni az elkülönített települési hulladékok gyűjtését is, így annak
igénybevétele is kötelezettségeket generál. Az Uniós irányelvek, a hazai törvényi szabályozás a
hulladék mennyiségének szigorú csökkentését írja elő, melyet a kinyerhető újrahasznosításra alkalmas
anyagok elkülönített gyűjtésével nagyban elő lehet segíteni. Fentieket figyelembe véve a módosító
rendeletnek környezeti szempontból pozitív hatása lehet.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015. január 1-től, mely az önkormányzati szabályozás
módosítását is generálta.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, a tavalyi év utolsó napján kihirdetett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015.
január 1-től. Az önkormányzatok, illetve közszolgáltatók ezen rendeletalkotási és szerződési
kötelezettségeik módosítására a Köztisztasági Egyesülés iránymutatást adott, mely alapján elkészültek
az előterjesztésben és a döntési javaslatokban szereplő módosítások.
Az önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok helyi
szabályai, a közszolgáltatási szerződés módosításával a szerződés szintén kiegészítésre kerül e téren.
A szelektív gyűjtés – jogszabályi feltételeknek megfelelő – megszervezéséről a közszolgáltató időben
gondoskodott, 2015. január 1-jével kezdetét vette a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtése, az
önkormányzati rendelet a magasabb rendű szabályozás mellett ennek helyi kereteit adja meg.
Gyomaendrőd, 2015. február

Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Igazgatási szünet bevezetése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CIXCIX. tv. 232.§ (3) bekezdése szerint a Kormány ajánlásának
figyelembevételével a rendes szabadság kiadására a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen
módon kiadott szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának
háromötödét. A dolgozók szabadságának kiadása minden évben komoly problémát jelent. A képviselő-testület a
januári ülésén elfogadta a 2015. évi üléstervét, mely alapján júliusban előreláthatólag nem lesz testületi ülés. A
dolgozók szabadságának kiadása érdekében javasoljuk, hogy 2015. július 20-tól július 31-ig, valamint december 28tól december 31-ig kerüljön bevezetésre az igazgatási szünet, mely összességében 14 munkanapot érint. A
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet
szerint az igazgatási szünet nyáron öt egybefüggő naptári hét lehet, mely az augusztus 20-át közvetlenül követő
vasárnapig tart. A téli időszakban a maximális időtartama két egybefüggő naptári hét lehet mely a január 1-t
közvetlenül követő vasárnapig tart. Az igazgatási szünetben az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes
egésze kiadható. A munkáltató erre figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő
szabadságot. Az ügymenetet és feladat ellátást a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében
biztosítani kell. A Képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről rendeletben rendelkezik. A rendeletet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkotja meg a községi önkormányzatok véleményére
figyelemmel.
A rendelet megalkotásának negatív társadalmi hatása nincs, biztosítja a Képviselő-testületi és hivatali munka
összehangolását. Az ügyfélszolgálat biztosított, így az ügyfelek halaszthatatlan ügyeik elintézéséhez szükséges
intézkedéseket megtehetik. A dolgozók részére a szabadság kiadása egy időben történik, a hivatal működésével
járó rezsi költségek csökkennek, elektromos, gáz, telefon költségek.
Az igazgatási szünet bevezetésének a környezetre káros hatása nincs, a nyári időszakban a klíma berendezések
kevesebbet mennek, a télen csökken a fűtési intenzitás, melyek a környezetre pozitívan hatnak. A 14 munkanapra
történő szabadság kiadás segíti a dolgozók rekreációját, így az egészségre káros hatása szintén nincs.
A tervezet elfogadásának adminisztrációs terhe nincs.
A jogszabály megalkotása a Képviselő-testület részére nem kötelező, a tervezet elutasítása esetén mulasztásos
jogsértést nem követ el, a szabadság kiadása a korábbi rendnek megfelelően történik, mely esetében nem biztosított
a működési költségekből a megtakarítás.
A rendelet alkalmazása a jelenlegi működéstől eltérő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem
igényel.
A rendelet tervezet elfogadását az alábbi indokok alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek:
Az igazgatási szünet nyáron öt télen 2 hétig tarthat. A rendelet hatálya alá tartozó dolgozók esetében nyáron két
hétig , télen egy hétig tart, amely nem okoz zavart a az ügyfélfogadásban és az egyéb feladatok ellátásában. Az
azonnal intézendő ügyek (anyakönyvi, hagyatéki, krízis helyzetben) esetében az ügyintézés lehetősége biztosított.
Az igazgatási szünet időtartama igazodik más önkormányzatoknál bevezetett hivatali leálláshoz.
A Képviselő-testületek munkájában nem okoz zavart. A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed,
ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya és Csárdaszállás községi
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményeinek ismeretében fogadja el.
Az egységes szabadságolás mindhárom hivatali elhelyezést szolgáló épület rezsiköltségeinek csökkenését
eredményezi.
A rendelet 2016. január elsején hatályát veszti, figyelemmel arra, hogy a 2016-os évben újra meg kell vizsgálni az
igazgatási szünet elrendelésének indokait, a képviselő-testületek munkaprogramjaira figyelemmel.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolják az igazgatási szünet elrendelését.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet elfogadására!

Döntéshozói vélemények
39

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolta a rendelet
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolta a rendelet
elfogadását

Döntési javaslat
"Igazgatási szünet bevezetése"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2015. (... ..) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ E rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2.§ Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi munkarendjében 2015. július 20. napjától júlis 31. napjáig (10 munkanap), valamint 2015. december 28. napjától
december 31. napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.
3.§ Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester
A jelen rendelet 2015.

hó

napján kihirdetésre került.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

40

dr. Csorba Csaba
jegyző

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2014. évben végzett
orvosi ügyeleti tevékenységéről
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2014. július 11. napján szerződést kötött a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató.
A szerződés 4. e) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Rédei József a Szolgáltató képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2015. február 16-án
megküldte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014. évben végzett orvosi ügyeleti tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Rédei József a Békés-Medical Egészségügyi
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2014. évi munkájáról – 2014. szeptember 1. napjától kezdődően készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

41

T ~~~~
_

BÉKÉS-MEDICAL KFT
H-1131.Budapest, Topolya u.4-8. T/F: +360 799 5110/5119 * topolya@interambulance.hu
Beszámoló a Gyomaendrődi
Központi orvosi ügyelet elindításáról, az első időszak tapasztalatairól.

„Az élet rövid, a mesterség hosszú, az alkalom elillan, a tapasztalás csalóka, az ítéletalkotás nehéz. Nemcsak arra van
szükség, hogy mi magunk helyesen cselekedjünk, hanem tennünk kell róla, hogy maga a beteg, segédeink és a
körülmények is részt vegyenek a gyógyítás munkájában."
(Hippokratész)

Mottónk: „ A minőség életet ment!"

Kiemelt céljaink:
betegek elégedettségének fokozása
betegellátás

minőségének

nemzetközi normákhoz való igazítása

gyógyítási folyamatok hatékonyságának fokozása
eredményes és jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítása
az erőforrások optimális kihasználásában
a strukturális feltételrendszerünk tervezett, betegeink és a társadalom
igényeihez alakuló fejlesztésben
a modern informatika által támogatott információs rendszer működtetésében
látjuk.

Céljaink elérésének garanciái
a

minőségirányítási,

szervezeti és

működési

rendszerünk folyamatos

fejlesztésében
az etikus betegközpontú gyógyítás színvonalának folyamatos javításában
kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal
mint kapcsolódó

belső,

illetve

külső

rendelkező,

úgy saját,

területek munkájával szemben igényes

munkatársak alkalmazásában
a képzés és továbbképzés ösztönzésében
a minőségi munka elismerésében

Az orvosi ügyelet szervezésében figyelmet fordítunk arra, hogy eszközeink,
gyógyszerkészítményeink a mindenkori ellátási protokolloknak megfeleljenek.
Valamennyi eszközünk és gyógyszerkészítményünk a sürgősségi ellátásban is
rendszeresített és használt.

BÉKÉS-MEDICAL KFT
H-1131.Budapest, Topolya u.4-8. T/F: + 360 799 5110/5119 * topolya@interambulance.hu
Törekvésünk az, hogy szakmailag a sürgősségi ellátásban közel azonos
készítmények legyenek az orvosi ügyeleten, is mint más sürgősségi ellátó rendszerben,
illetve eszközeink megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak is.

A Békés-Medical Kft. belső szabályozását tekintve, valamint a folyamatos szakhatósági
elvárásoknak megfelelően, megtervezzük az újabb folyamatleírások és dokumentumok
kialakításának szükségességét. Ezek által, együttesen a továbbiakban tovább emelhető a
szakmai színvonal.
Dolgozóinknak minden évben szakmai továbbképzésen kell részt venniük, melyet a
cég helyben, térítésmentesen szervez részükre.
A cég vezetősége évente többször értekezletet, találkozót szervez az
ügyeletvezetők, illetve a dolgozók részére, ahol megvitathatók, egyeztethetők az ország
különböző pontjain működő egységek szakmai tapasztalatai, esetleges felmerülő
problémái.
Az ügyelet munkája ellen szakmai jellegű, írásos panasz nem érkezett.
A lakosság a sürgősségi ügyeletet gyakran a háziorvosi rendelés meghosszabbításának
gondolja evvel leterhelve azt és megvonva a lehetőséget a sürgős esetek azonnali

ellátásától.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyelet képes Jegyen a tényleges sürgősségi
ellátás megadására, ne csak az eszköztár alapján, hanem a szakmai hozzáértés és emberi
hozzáállás alapján is.
Eljuttatunk egy DVD filmet a megbízó önkormányzatokhoz, melynek a helyi
médiában történő levetítése remélhetőleg segíti a probléma megoldását.
A gyógyszerellátottság magas szintű és folyamatos. Felhasználás és igény szerinti
az ellátás, ami megfelel a sürgősségi betegellátás protokolljaiban használatos szerekkel.
Rendszeresített gyógyszerkészítményeinket folyamatosan módosítjuk az érvényes
szakmai protokolloknak megfelelően. jelenleg az országban nagyobb és naprakészebb
gyógyszerválasztékkal rendelkező

ügyeletekről

nem tudunk.

BÉKÉS-MEDICAL KFT
H-1131.Budapest, Topolya u.4-8. T/F: +360 799 5110/5119 * topolya@interambulance.hu
Elmondható, hogy az orvosi ügyelet elindítása és működése szakmai
szempontból rendben zajlott az első időszakban. Az ügyelet elindításánál pótoltuk a
hiányzó életmentő és diagnosztikus műszereket, feltöltöttük a gyógyszer-eszköz és
kötszerkészletet.
Az ügyelet elindítására ismert okok miatt a tervezettnél előbb került sor. Ez nem
okozott fennakadást, mivel a szakdolgozók tekintetében az addig is a rendszerben
dolgozókra támaszkodtunk. Az azóta eltelt időszakban több probléma is felmerült velük
összefüggésben, de törekszünk a gyors, zökkenőmentes megoldásra.
Szeptember hónapban szintén ismert okok miatt Dévaványa is csatlakozott az
ügyelethez szervezeti egységként. Mint a mellékelt táblázatban látható, a Gyomaendrődi
ügyeletre gyakorolt hatása nincs.

Társaságunknak dolgozók felé lejárt tartozása nincs, a NAV és egyéb szállítók felé 30
napon túli tartozásunk nincs.
A fentiek alapján kérem beszámolónk elfogadását!

Részletes, településenkénti statisztika a mellékletekben.

Budapest, 2014.]únius 13.

Tisztelettel:

Rédei j ózsef
ügyvezető igazgató

Békés Medical Kft
H-1131. Budapest, Topolya u. 4-8.

Gyomaendrőd Központi Orvosi Ügyelet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának
elfogadása a 2014. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladatellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a
szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről
minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte a 2014. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2014. évben végzett
tanyagondnoki szolgáltatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján
elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2014. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának--Kép:viselő-testiilete-=--alÁ-személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletében a város külterületén három tanyagondnoki körzetet hozott
létre. A III. számú tanyagondnoki körzetben a feladatot - a 77/2010. (II. 25.) Gye. KT
határozata alapján - a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság látja el. A feladat ellátásáról, a feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján, mint
fenntartó az alábbi beszámolót készítjük.
A szolgáltatás célja:
Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térségében a
szolgáltatáshiányból eredő hátrányok enyhítése.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
- Nagylapos,
- Tanya IV. kerület, V. kerület, VI. kerület és VII. kerület
1. A feladatellátás tárgyi-, személyi feltételei, szakmai tartalma:
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személyszállításra és kisebb
áruszállításra is alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás 8+ 1 férőhelyes személygépjármű,
további elvárás, hogy legyen alkalmas gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott
személyek szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos legyen. HétszínvirágTüskevár Közhasznú BT. rendelkezik ilyen gépjárművel, így a feladatot a szakmai ajánlásnak
megfelelő gépjárművel látjuk el.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedély köteles tevékenység. A működési engedélyt
Szarvas Város Önkormányzat Jegyzőjétől 2008. december 28. napján kaptuk meg.
Módosítások:
~

2010 új szolgáltatás bevezetése (házi segítségnyújtás)

~

2011-ben ellátotti létszám növelése

~

2012-ben házi segítségnyújtás befogadása

~

2014-ben ellátotti létszám növelése

Mai napon hatályos működési engedélyünket a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala adta ki, BEC/01 /304-1 /2014. szám alatt. Érvényessége határozatlan idejű.
A feladatellátást képzett tanyagondnok végzi. a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján a
működési nyilvántartásba való bejelentése megtörtént.

II. A szolgáltatás lehetséges tartalmi elemei:
közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális
információk szolgáltatásában
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre
szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így óvodába, iskolába szállítás,
egyéb gyermekszállítás
közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
az ételszállítás önkormányzati intézménybe
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

Az, hogy egy szolgálat ezek közül konkrétan mit végez, az attól függ, hogy az érintett
településrészen milyen típusú szolgáltatáslziány mutatkozik, továbbá függ az igényektől és a
kapacitástól. A mindennapi konkrét tevékenységről munkanapló készül a módszertani
központ ajánlása szerinti tevékenységkódok alkalmazásával.
III. Konkrét tevékenységeink:
Az igények, a szükségletek és a kapacitás alapján az alábbi konkrét tevékenységeket
végezzük.
Rendszeresen:
>- minden hétfőn reggel 5 óra 45 perckor indul a gépjármű a VII. kerületbe a kollégista
gyermekekért, akiket beszállít a kollégiumokba
>- minden reggel 7 órakor indul a gépjármű nagylaposi gyermeké1i a Blaha úti
buszmegállóba, akit óvodába szállít
>- minden délben 11 órától 12 óra 30 percig ebédszállítás tö1iénik, melynek keretén belül
önkormányzat intézményéből önkormányzat intézményébe szállítunk ételhordóba
szedett ebédeket a nagylaposi szociális étkezők részére
>- ezzel egy időben minden délben hazaszállítjuk azokat a lakosokat, akik reggel az
iskolabusszal bejöttek a városba, és intézték ügyeiket
>- minden délután fél négykor nagylaposi óvodás gyermek szállítása történik az óvodából
a buszmegállóba
>- minden szerdán és minden pénteken reggel LIDL, PENNY, PIAC járatot
működtetünk, ekkor lehetősége van a lakosságnak a városi bevásárlásaikat
lebonyolítani, a visszaszállítás délben tö1iénik
>- minden pénteken 14 órakor indul a gépjármű a kollégista gyermekekkel a VII.
kerületbe
Rendszeres tevékenységeinken túl szükség szerint:
>- szállítjuk a lakosságot házi orvoshoz, szakrendelőbe, vasútállomásra,
>- bevásárló lista alapján bevásárlást, gyógyszerkiváltást végzünk
>- szállítjuk a körzeti nővért Nagylaposra vért venni,
>- átszállítjuk a vért a rendelőből a szakrendelőbe,
>- kivisszük a rendelőből a recepteket, orvosi beutalókat, véreredményeket,
dokumentumokat a lakosságnak
>- a Holdudvar Tanodába járó külterületi gyermekeket (Nagylapos, VII. kerület,
Öregszőlő)
szállítjuk a tanodai fejlesztőfoglalkozásokra, tanodai hétvégi
rendezvényekre

);>

részt veszünk önkormányzati információk közvetítésében, továbbá saját kulturális
rendezvényeinken igyekszünk teret biztosítani a szolgáltató, az ellátottak és az
önkormányzat közötti párbeszédnek. A Térségi Gondozási Központ felé partnerséget
tanúsítunk, az együttműködésünk folyamatos, szükség esetén segítséget nyújtunk
egymásnak.

Igyekszünk az előre nem tervezhető, nem várt problémák megoldásában is lehetőségeinkhez
képest segíteni. Így történt 2014. január l-től tavaszig, amikor a nagylaposi lakosság
élelmiszerüzlet nélkül maradt. Ekkor az összes eddigiekben felsorolt feladatokon túl napi
szinten végeztünk bevásárló listák alapján további egyéni bevásárlásokat, (LILD, PENNY,
SIKÉR, KERT-KIWI stb, kinek honnan mire volt szüksége) és szállítottnk táskákban
mindenkinek névre szólóan a megvásárolt termékeket Nagylaposra, kinek a lakására, kinek
az Idősek Klubjába. Ebben az átmeneti időszakban a megnövekedett igények kielégítésében a
tanyagondnokon kívül a Hétszínvirág BT. minden dolgozója részt vett.
IV. Teljesítménymutatók:
-->
Szolgáltatásainkat a körzetben élő lakosság 20 %-a veszi igénybe, ez évró1 évre
állandó.
-->
Egész évben a tanyagondnoki feladatellátáshoz kötődő futott kilométer-teljesítmény
22827 km, egy m1111kanapra j11tó átlag 90,23 km.
-->
Egész évre vetítve a tanyagondnoki feladathoz eltöltött m1111kaóra száma 2024 óra, a
feladatellátás kötelező munkaóráinak száma: 2024 óra.
Fenti teljesítménymutatók jelentése és igazolása a szociális regiszterben illetve a normatív
állami támogatás elszámolásában megtörtént. A 2014. évi normatív állami támogatás összege
2.500.000.-Ft volt, mely az előző évhez képest változott, nőtt. A normatív állami támogatás
részben fedezi az egész évi költségeket, a szükséges kiegészítést a Hétszínvirág Közhasznú
BT„ mint fenntartó biztosítja.

V. Ellenőrzés, panaszkezelés:
A tanyagondnoki szolgálat ellenőrzésére a Magyar Államkincstár, a Kormányhivatal és az
NRSZH jogosult. Szolgálatunknál 2014-ben Kormányhivatali és Módszertani ellenőrzés
történt. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek a szolgálat szabályszerű működését támasztják alá. A
körzetünkben élő lakosságnak csak 20 %-a veszi igénybe a szolgáltatásunkat, mert más
módon oldják meg a mindennapos közlekedési és egyéb problémáikat, illetve a Gondozási
Központ által nyújtott segítségben részesülnek. Azok az ellátottak, akik számítanak
szolgálatunkra, és igénybe veszik a segítségünkre, azok bizalommal, megelégedéssel
nyilatkoznak. Tevékenységünk ellen panasz nem érkezett.
VI. Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság 2012. október 27én alapítványt hozott létre, a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítványt. Az Alapítvány főbb
tevékenységei:
tehetséggondozás, tehetségműhelyek müködtetése,
);> kulturális tevékenység, művészeti tevékenység,
kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés,
idősek és fiatalok együttlétének biztosítása, generációk közötti kapcsolatok ápolása.

»
»
»

Az Alapítvány 2 éve müködik, ez idő alatt azonban 7 nyertes pályázati projekt
kedvezményezettje lett, összesen 65.642.000.-Ft összegben. A megvalósított programok

elsősorban

gyermekkorú célcsoportoknak szólnak, de minél szélesebb körben igyekszünk a
programok megvalósításába bevonni a szociális alapszolgáltatási körünkbe tartozó idős
ellátottakat. A megvalósításban résztvevő pedagógusok elsősorban a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola pedagógusai, akik a tehetségte1ületektől függően vesznek részt az egyes
programokban. Meglévő eszközeink projektor, tábla, leptop, fénymásoló, szabadidős-,
mozgásfejlesztő eszközök, kerékpárok, színpad, hangszerek, hangosítás. A megvalósítás
helyszínei a Tüskevár Pihenőház, a Bónomzugi holtág partján, valamint a Hétszínvirág BT.
Fő út 50. szám alatti telephelye. Alapítványunk elnöke Paróczai Zoltán pedagógus.
Alapítványunkról ezt a rövid ismertetőt azért építettük be a beszámolóba, mert az Alapítvány
munkája szorosan kötődik a város összes tanyagondnoki körzetéhez, hiszen a Holdudvar
Tanodánk célcsoportja 40 fő olyan gye1mek, aki tanyán, tanyás térségben él Nagylaposon,
Öregszőlőben és a VII. kerületben, továbbá a többi programunk célcsoportjait ts nagy
arányban e körből válogatjuk be. Jelenleg 7 újabb pályázatunk van elbírálás alatt.
További ismertető: www.jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu
VII.

Összegzés:

Az elmúlt 6 év tapasztalatai, az összesen 10 alkalommal végzett hatósági ellenőrzés
eredményei és a szolgáltatásunkat igénybevevő lakosság nyilatkozatai a szolgáltatás szakmai
tartalmának, színvonalának megfelelőségét támasztják alá. Munkánk során igyekszünk az
elvárásoknak megfelelni, de a legnagyobb szervezés és gazdálkodás mellett is lehetnek olyan
dolgok, amiket nem tudunk teljesíteni. Minden szolgáltató maga állítja fel a feladatellátáson
belül a prioritásokat, figyelemmel a lakossági szükségletekre, jogos igényekre, a működési
terület nagyságára, a lélekszámra, a működési költségekre, a források nagyságára, a
kapacitásra.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy:
:» a Hétszínvirág Közhasznú BT. fenntartásában működő tanyagondnoki körzet területe a
város külterületének 80%-a, azaz a mezőtúri határtól a körösladányi határig tart, ami
a közlekedési távolságokat, ezáltal a költségeket is megsokszorozza,
:» a lakosság számára a szolgáltatás ingyenes, a működési költségeket az állam által
nyújtott normatívából és afenntartói kiegészítésből kell fedezni,
:» az állam által nyújtott éves normatív támogatás havi szinten 208000. -Ft, ami nem
fedezi a működési költségeket (bérköltség+járulékok, gépjármű üzemeltetési,
fenntartási, javítási költségek, kommunikációs költségek és irodai költségek), a
normatívát a Hétszínvirág Közhasznú BT. egészíti ki ahhoz, hogy a tanyagondnoki
szolgálat az ismertetett tartalommal működni tudjon.
A beszámolóban részletesen bemutattuk, hogy a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Betéti Társaság a fentiek függvényében hogyan nyújtja a szolgáltatást, és milyen
prioritásokat állított fel a lakossági igények kielégítésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Gyomae11drőd,

2015. ja11uár 31.

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2014 évi szakmai beszámolójának és 2015. évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntésével
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét, mely a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az
alábbi:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5. Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2014. évi szakmai beszámolóját - mely a szempontrendszernek megfelelő -, továbbá összeállította az intézmény
2015-ös évre szóló munkatervét. Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2014 évi szakmai beszámolójának és 2015. évre szóló munkatervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
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ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján:
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját a 2014. év munkájáról,
- jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2014. évben törlésre került dokumentumokról készült, valamint
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2015. évre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi működéséről
I. Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. alatt
történik.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
A könyvtár alapterülete: ~ 400 m².
II. Az intézmény gazdálkodása
A Kulturális törvény alapján meghatározott feladatok
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő célok közzé tétele
- a gyűjtemény folyamatosan fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsájtása
- tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
- más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének biztosítása
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- elektronikus könyvtári dokumentumok elérésének biztosítása
- a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,
az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- az oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés segítése
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységgel hozzájárulni az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. A könyvtári költségvetésnek, ezen a
feladatok ellátására kell fedezetet biztosítania.

Bevétel

Kiadás

Megnevezés
- Saját bevétel
- Érdekeltségnövelő támogatás
- Önkorm. támogatás
- Képviselői támogatás
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Személyi juttatás járulékkal
Dologi kiadás
Felhalmozási
KIADÁSOK ÖSSZESEN

eFt
1.414
648
15.910
75
18.047
11.774
5.031
1.226
18.031

II.1. Bevételek
A tervezett 300 e Ft saját bevétellel szemben 1.414 eFt-on teljesült az intézményi bevétel. A
bevétel növekedés terembérleti díjból, illetve használtkönyv eladásból származott.
Érdekeltségnövelő támogatásként 648 e Ft-t kapott a könyvtár, mely összeget
állománygyarapításra fordítottunk.
Képviselői (Nagyné Perjés Anikó) támogatást kaptunk 75 eFt, amelyet
gyermekrendezvények finanszírozására fordítottunk.
II.2. Kiadások - Személyi juttatás
2014 -ben a feladatokat
1 fő 8 órás könyvtárvezető
1 fő nyolc órás könyvtáros,
2 fő 6 órás könyvtáros látta el.
Átszámított létszám: 3,5 fő.
Mindenki a Kjt. szerinti bért kapja. Nincs cafetéria (év végi sem), nincs túlórafizetés. A
szombati munkavégzést, a rendezvényeknél felmerült túlórákat a dolgozók szabadidőben kapják
meg. A rendeletben előírt 2 %-os minőségi munkavégzés után járó egyszeri juttatás kifizetésre
került.
II.3. Kiadások - Az állomány gyarapítás költségei
Az 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet alapján a települési önkormányzatoknak járó kulturális
normatív támogatás 10%-át kell állománygyarapításra felhasználni. 2014-ben ez 1.620 eFt volt.
Állománygyarapításra - a kifizetett számlák alapján- 2.368 eFt-ot fordítottunk.
Megnevezés
Könyvbeszerzés
Folyóirat beszerzés
Egyéb információhordozó beszerzése
Összesen:

eFt
1.770
574
24
2.368

Állománygyarapításra fordított összeg

Megnevezés
Normatíva felhasználásból
Önkormányzati támogatásból
Érdekeltségnövelő támogatásból
Selejtezett könyvek eladásából (rendelet alapján)
Összesen:

eFt
1.620
82
648
18
2.368

Állománygyarapítás a finanszírozás alapján

A könyvek nagy részét internetes vásárlással, lehetőleg szállítási költség nélkül szerezzük
be. Árengedményes akciók alkalmával, illetve az érdekeltségnövelő támogatás megérkezése
után, nagyobb összegben is beszerzünk. A folyóirat beszerzés 70-80 %-a egy időben, az első

negyedévben jelentkezik. Emiatt, ez a költségvetési sor az év hátralévő időszakában
túlfinanszírozást mutat, ugyanakkor, egy összegű előfizetéssel nagyobb árengedmény érhető el.
II.4. Kiadások - A működés költségei
Költség megnevezése

eFt

Irodai papír, irodaszer, festék, tuner, szakmai anyag, számítás technikai
alkatrész, egyéb anyag és készlet
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Közüzemi költségek (gáz, víz, villany)
Szemétszállítás
telefon
Postai szolgáltatás: levelezés, felszólítások, fiók bérlet
Szakmai tev. hez igénybe vett szolgáltatás
NOD 32 szám. program éves díja
SZIRÉN program használat, garancia
Szám. techn. szolgáltatás (honlap, tárhely, domain név, stb)
Szám. techn. feladat ellátás szolg. vásárlással
Szerzői jogdíj (fénymásoló után)
Tagdíj szakmai szervezetben
Munka-és egészségvédelem
Biztonságtechnikai felügyelet
Reklám (hirdetés rendezvényről)
Karbantartás, javítás: mosdó, bejárati ajtó, fénymásoló

1134
45
45
80
510
100
70
250
360
40
18
25
30
14
119

A működésre jellemző kiadások (ÁFA nélkül)

Az új könyvtár energiaköltségeiről nincs valós információnk, megtakarításra sincs
lehetőség. A rendezvényeink a tanévhez igazodnak, általában tavasszal van több program, ezek
költsége tehát ebben az időszakban jelentkezik. Az évente egy alkalommal jelentkező költségek
miatt mindig az első félév az, amikor nagyobb költségek jelentkeznek. A kiadásnál látszik, hogy a
megszűnt az informatikus létszám miatt a feladatot szolgáltatásvásárlással oldjuk meg, illetve
több feladat hárul a könyvtárosokra.
III. Az ellátott tevékenység
III. 1. Ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalma
-

dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás

-

könyvtár és dokumentum használat biztosítása

-

információ a könyvtárról, könyvtári
irodalomkutatás, elektronikus katalógus

-

információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről

szolgáltatásokról,

könyvtár

használatról,

-

könyvtárközi kölcsönzés

-

helytörténeti dokumentumok feldolgozása, közzététele

-

könyvtári honlapok működtetése, tartalomkészítés, közzététel

-

számítógép és internet használat biztosítása

-

számítógép és internet használathoz segítségnyújtás

-

nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés

-

rendezvények szervezése, rendezése

-

IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése

-

Gyomaendrődi Hírmondó lapszerkesztés

A feladatok ellátása a könyvtár SZMSZ-e és a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik.
Hétfőtől- Péntekig

9-17

Szombaton

9-12
A könyvtár nyitva tartása

A könyvtár, tanítási időszakban - szeptember-június - tart nyitva szombatonként. Nyári
szünetet 4 munkanapot érintően tartottunk. Év végére 2 hetes zárva tartást terveztünk (mint a
könyvtárak többsége) végül is a két ünnep között két munkanapot nyitva tartottunk. A zárva
tartás 4 munkanapot érintett.
Eszköz

db
13
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Olvasói számítógép, internet eléréssel
Könyvtáros munkaállomás
Laptop
Multifunkciós gép (scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Fekte-fehér hálózati nyomtató
Telefon/Fax
Belső hálózat
WLAN
Erősítő deck
Lemezjátszó
Projektor+ vászon
A könyvtár eszközellátottsága

III.2. A könyvtári állomány
DB
36.103

eFt
38.752
Az állomány nagysága, értéke

Felnőtt szépirodalom
Felnőtt szakirodalom
Gyermekirodalom (szép+szak)
Helyismereti, helytörténeti
Összesen:

15216
10038
7988
2861
36.103
A könyvtári állomány összetétele

Dokumentum típus

Összesen

Könyv
Időszaki kiadvány
Nyomtatvány, kézirat
Hanglemez
CD
CDR
DVD
Fotó
Összesen:

32958
225
240
789
58
12
461
1360
36.103
A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása

Beszerzés módja
Vásárlás
Márai-program, MTA, NKA, magánszemélyek és egyéb
ajándék
Beleltározás helytörténetbe
Összesen

db
908
539

Ft
1.915.387
929.318

304
1751

174.185
3.018.890

2014. évi gyarapodás a beszerzés módja szerint

A beszerzett dokumentumok közül 11 db volt nem hagyományos (CD, DVD), a többi
könyv. A dokumentumokat elsősorban interneten keresztül, kiemelt partnerként minimum 33 %os árelőnnyel tudjuk vásárolni. Az elmúlt év alatt ~866 eFt kedvezményt értünk el. Az un.
érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg arányában biztosít
támogatás az EMMI) 2014-ben 648 eFt volt, amelyet dokumentum beszerzésre fordítottunk.
Ajándékokkal is gyarapodott a könyvtár: a Márai-program, a Nemzeti Könyvtár következő
köteteit megkaptuk, illetve az NKA könyvtár-támogatási programjának is kedvezményezettjei
voltunk. Könyvet ajándékoztak a könyvtárnak: Honismereti Alapítvány, Dr. Szendrei Géza,
Babos László, Tóth Zoltán, Dr. Füzesné Hudák Julianna, Fehér Zoltán, Bella János, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
A gyarapodást növelték a folyamatosan beleltározásra kerülő helytörténeti jelentőségű
dokumentumok: folyóiratok, cikkek, kisnyomtatványok, fotók, kéziratok, gépiratok.
2014-ban is gyarapítottuk köttetéssel az állományt, ezek helytörténeti dokumentumok
voltak. A könyvjavítások egy részét is kötészetben oldattuk meg, de a javítások jelentős részét a
könyvtárosok végzik.

Törlés oka
elhasználódás 22 db könyv, 1 db DVD
téves beleltározás (helytörténetbe áttéve)
behajthatatlan követelés (könyv)
videokazetta (tervszerű, nem használható, olvasói érdeklődés
hiánya)
pénzben megtérített (elvesztett könyv)
Összesen

db

Ft
23
2
24
70

22.865
2.290
22.515
158.780

2
121

893
207.343

2014-ben gyomai állományból törölt dokumentumok

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, minden esetben
többszörösen próbálkoztunk a dokumentumok visszaszerzésével. Ismét próbáltuk a
Polgármesteri Hivatalon keresztüli felszólítást is, elenyésző eredménnyel.
A két könyvtár állományának összeolvasztását egész évben, folyamatosan végeztük, év
végével lezártuk. Az állomány fizikai összerakása és egy rendszerben való feldolgozása
megtörtént, ugyanakkor még elég sok adminisztratív feladatot kell végezni egy meglehetősen
bürokratikus, 40 éves rendelet miatt. Az átleltározással gyakorlatilag az endrődi állomány teljes
leltározást is végrehajtottunk. Az endrődi állományból töröltünk dokumentumokat:
- mert beleltározásra került a gyomai rendszerbe
- mert selejt állapota miatt törölni kellett
- olvasói igény hiánya és tartalmi avulás miatt
- leltárhiány
Az átleltározás során több olyan könyvet megtaláltunk, amelyet korában töröltünk (mint
behathatatlant, vagy elveszettnek tartott, pl. polc mögött leesve), ezeket ismét állományba vettük.
A fennmaradó, hiányzó 6 db könyv a megengedhető kálón belüli hiány. Az endrődi könyvtár
önálló nyilvántartása megszűnt.
Törlés oka
átleltározás
elhasználódás, duplum
behajthatatlan követelés
hanglemez tervszerű kivonása
egyéb ok (téves beleltározás, korábbi átadás iskolai kvt-nak)
leltárhiány
Összesen

db
5609
592
6
479
61
6
6753

Ft
4.852.227
184.046
9.005
41.450
27.612
8.947
5.123.287

2014-ben az endrődi állományból törölt dokumentumok

A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Általában éves előfizetést
választunk, hogy nagyobb kedvezményt kaphassunk. Folyóirat előfizetésre ~ 550 eFt-ot
költöttünk. 2014-ban 106 féle újságunk volt, összesen 111 példányban. Saját előfizetésben 57 cím,
magánszemély ajándéka 2 cím, 1 cím ingyenes, a többi NKA ajándék.

III.3. A könyvtárhasználat adatai
Megnevezés
Regisztrált (beiratkozott) használó
Ebből új (korábban nem volt tag)
Aktív használó
Személyes, helybeni
- ebből internet
Távhasználat

Használó

Használat

telefon
OPAC, honlap

Kölcsönzött dokumentum
Helyben használt
Könyvtárközi Beérkezett kérés
Küldött kérés
Referensz kérdések száma

fő, alkalom, db
2594
312
1575
12552
2101
347
1564630
15365
45191
1
14
2201

Könyvtárhasználat 2014-ban

Életkor

Fő

14 éven aluli
14 és 65 év közötti
65 éven felüli
Összesen:

1025
1466
103
2594
A könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása I.

Életkor

Középiskolás

Fő
Kis B.
Rózsahegyi
Szent Gellért
egyéb ált. isk.
Szent Gellért Gimn.
Bethlen
Egyéb

Hallgató
Aktív korú felnőtt
65 feletti
Összesen:
A könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása II.

489
390
126
20
91
113
302
90
870
113
2594

-

Megnevezés
Kis Bálint ÁI.
Rózsahegyi ÁI.
Esély Klub
Egyéb (pl. munkavédelmi oktatás, egyeztető tárgyalás)

Csoport
Autóbusszal
22
13
15
3
3
5

Csoportos használat

Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Gyoma
Összes
Havi átlag
4229
352
4568
381
10511
876
10589
882
13702
1142
12547
1254

Endrőd
Összes
Havi átlag
9600
800
9540
795
9008
751
9510
792
9513
793
6128
613

HGYVK
Összes
Havi átlag
13829
1152
14108
1176
19519
1626
20099
1675
23215
1936
22260
2023
10412
867
12552
1046

Látogatottság alakulása néhány év viszonylatában I.

Személyes használat
- ebből internet
- ebből 14 éven aluli

2008
14108
2539
7002

2009
19519
3361
10684

2010
20099
6409
11826

2011
23215
10608
11141

2012
22260
8326
9992

2013
10412
1872
3209

2014
12552
2101
3287

Látogatottság alakulása néhány év viszonylatában II.

Jól látható, hogy a következetes, megfelelő szakmai munka, a korábbi években, pozitív
eredményt hozott a gyomai könyvtár látogatottsági adataiban. A 2012-ben bekövetkezett
drasztikus, dolgozói létszámcsökkentés következménye volt a könyvtárak nyitva tartásának
csökkentése, amely miatt a látogatottság is csökkent. A 2013-as év adatai már a közös könyvtár
adatait mutatják, azzal, hogy nem egész év volt, hiszen az átköltözés miatt másfél hónap kiesett.
Nem számoltunk korábban sem azzal, hogy az „egy könyvtár” adataiban összeadódnak a
korábbi két könyvtár adatai, hiszen a lakosság számának fogyása erre is kihatással van.
Ugyanakkor olyan tendenciák mutatkoznak, amelyek a könyvtár új helyével összefüggésben
negatív eredményeket hoztak. Drasztikus visszaesés mutatkozik az internethasználatában, és a
14 éven aluliak, valamint a középiskolások könyvtárhasználatában. Visszaesett az önálló
könyvtárhasználat a 14 éven aluliak esetében, illetve az, amikor a szülővel tanítás után, még
eljöttek a könyvtárba. Jelentősen csökkent a kölcsönzött könyvek darabszáma is, ezt is a
távolsággal indokolják olvasóink. Az országos statisztika összesítésekor intézményünktől
információt kértek be arra vonatkozóan, hogy valós adatok, vagy esetleges tévedés a korábbi
adatoktól való extrém eltérés.
Nem változott a Szent Gellért KÁI könyvtárhasználati gyakorlata, csoportosan nem veszik
igénybe a könyvtárat.

Teljesen megszűnt a Bethlen Szakképző Iskola és Szent Gellért Gimnázium csoportos
könyvtárhasználata. Drasztikusan visszaesett a középiskolások egyéni könyvtárhasználata.
Megnevezés
Lakosság fő
beiratkozott olvasó fő
%
Újonnan
Aktív használó
Személyes használat
Internet használat
Kölcsönzött dok. db
Dolgozói létszám

Mezőberény
10586
909
8,5
191
1360
15224
4850
16977
4+1+1

Dévaványa Szarvas
7967
16795
1090
2038
13,6
10
100
358
1090
1558
27528
16701
8100
1322
29950
44974
4+1
6+2

Szeghalom Békés
9412 19763
1176
3424
12,8
17
301
400
686
3424
29802 31639
8209
4278
21096 34605
3,5 7+1+2

Gyomae.
14207
2697
19,7
426
1705
10412
1872
18498
3,5

2013-as statisztikai adatok összevetése környékbeli települési könyvtárakkal

III.4. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
„aranyfonál” mesemondóverseny (5 nap)
Bella János könyvbemutató és kiállítás
Rendhagyó irodalomóra általános iskolásoknak (alsós és felsős)
Költészet Napja szavalóverseny (2 nap)
SZÖVEGELŐ döntő, előadás
Két kor gyermeke – Tóth Zoltán könyvének bemutatója
Hinel Andrea Kiállítása (megnyitó)
Rózsahegyi Napok – rendhagyó irodalom órák
Beinschrót Károly és Gaál Lívia kiállítása
Várostörténeti vetélkedő eredményhirdetés
Határ Győző szoboravató ünnepség
Népmese Napja - Elindult hát…
„Szeressük egymást …” Idősek Napi rendezvény
Őszi Könyvtári Napok – Honlap bemutató
Őszi Könyvtári Napok – Egészség Nap
Őszi Könyvtári Napok – Ajándékozz örömöt
Határ Győző sírjának látogatása a Szülőföld Baráti Kör tagjaival
Határ Győző színházi bemutató (részvétel a szervezésben)
SZÖVEGELŐ levelezős verseny
Várostörténeti vetélkedő

Összesen (fő)
210210
73
124
268
100
64
20
46
82
60
45
644
61
28
150
23
7
213
36

A könyvtár rendezvényei

Rendezvényeink népszerűek. Az általános iskolák diákjainak szerveztünk rendhagyó
irodalom órákat, felnőtt olvasóinknak könyvbemutatókat.

Továbbra is sikeres a nagy hagyománnyal bíró mese- és versmondó verseny, valamint a
SZÖVEGELŐ: szövegértő olvasást támogató programunk. A záró rendezvényen előadást
szerveztünk. A résztvevők oklevelet, könyvjutalmat, tortát kaptak. A programot Nagyné Perjés
Anikó képviselő támogatásából valósítottuk meg.
Nagyon igényes vállalkozásunk volt a várostörténeti vetélkedő, amelyet „ A 25 éves város
Gyomaendrőd” címmel valósítottunk meg. Igyekeztünk olyan vetélkedőt létrehozni, amely
gondolkodásra, kutatómunkára és nem a lexikális tudásra épít. Három korosztályban, először
több fordulós levelező formában, majd projekt feladatok elkészítésében kellett jeleskedniük a
résztvevőknek. Oklevél, könyv és vásárlási utalvány volt a jutalom.
A Népmese Napja rendezvényünkön a mese és a mesélő járta a várost, volt ahol
hallgatták, volt ahol együtt mondták a résztvevők a mesét.
2014-ban ismét csatlakoztunk az Őszi Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz. A
Nemzeti Kulturális Alap a Békés megyei Könyvtáron keresztül támogatta programjainkat.
Váratlan, nagy siker volt az egészségnap, sok kiállító mellett szűrővizsgálatok is voltak.
Olvas az ország című országos rendezvényhez kapcsolódtunk programjainkkal: Keressük
Gyomaendrőd Nagy Könyvét, illetve a SZÖVEGELŐ játékot is folytatjuk.
Nehézkesen működött a Határ Győző Emléknapok rendezvény sorozat, rajtunk kívül álló,
kommunikációs hiányosságok miatt. Az Önkormányzat volt a felkért közreműködő,
természetesen a könyvtárnak is szerepet kellett vállalnia. Meglátogattuk a névadó Határ Győző
sírját, a Szülőföld Baráti Kör vezetőségi tagjaival. Új próbálkozás volt a kiállítás-szervezés,
amelyek sikeresnek bizonyultak, jól fogadták olvasóink. Rendezvényeink esetében is gondot
jelent a megközelítés, a rendezvény utáni hazajutás.
Összesített statisztikai adatok
Az adatszolgáltató település népessége, fő

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14 972

14 777

14702

14479

14334

14207

13688

2

2

2

2

2

1

1

560

560

560

560

560

400

400

6

6

6

6

5

6

6

44

49

49

49

33,5

43

43

Leltárba vett állomány, db

2 313

1 597

4130

1743

2340

949

1751

Vásárolt dokumentumok db száma

2231

1575

1491

1209

503

541

1263

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt

2 952

2 818

3733

2528

1150

2175

2368

Állomány (db) összesen, december 31-én

43 730

38 199

41801

39210

41239

36418

36103

Kurrens folyóiratok, címeinek száma

111

130

118

118

108

83

106

Kurrens folyóiratok példányok száma

136

150

147

148

118

87

111

Számítógépek száma összesen

3

6

19

19

19

17

17

-

3

6

19

19

19

17

17

5/5

5/5

5/5

5/5

3/2

4/3

3,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1

1/0,5

0

Szolgáltató helyek száma
Alapterület, nm
Heti nyitva tartó napok száma
Heti nyitva tartó órák száma

Internetes számítógépek száma

Könyvtáros, fő /teljes munkaidőre átszámítva
Egyéb alkalmazott, fő /teljes munkaidőre
átszámítva

Fenntartói támogatás
Regisztrált használó, fő

28060

22978

20060

22346

20631

20122

15910

1810

2350

2814

3379

3174

2697

2594

-

Ebből újonnan regisztrált, fő

214

428

535

752

646

426

312

-

14 éven aluli regisztráltak, fő

710

833

945

1124

1108

1098

1025

14 108

19 519

20099

23215

22260

10412

12552

Személyes használat, alkalom
-

Ebből internet használat, alkalom

2539

3361

6409

10608

8326

1872

2101

-

Ebből 14 éven aluli

7 002

10 684

11826

11141

9992

3209

3287

Látogatottság havi átlaga, fő

1176

1626

1675

1936

2023

867

1046

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

74199

18498

15365

-

12 657

12 669

11151

7457

13016

2219

2475

Helyben használt dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

92444

41782

45191

-

15 091

23 610

27173

11641

32615

7202

7486

32

40

68

112

30

45

Honlap, OPAC

-

-

40669

664771

730324

1262536

1564630

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

5

2

5

7

4

1

1

77

64

64

38

30

9

14

Ebből 14 éven aluli, db

Ebből 14 éven aluli, db

Csoportos látogatások

Könyvtárközi küldött kérés, db

93

Összehasonlító statisztikai adatok

III.5. A könyvtár honlapjai, digitalizálás, közzététel
A digitalizálás, a tartalmak közzététele a könyvtárnak egyenrangú és alapvető feladata.
Rendkívül munkaigényes, de annál hálásabb és népszerű szolgáltatás. A könyvtár honlapjai a
folyamatosan elhelyezett tartalmakkal kimagasló látogatottságot eredményeznek, rendkívül
népszerűek.
A honlapot az év folyamán ismét, több alkalommal érte támadás, feltörték, problémát
okozva mind a grafikai megjelenésben, mind a digitalizált állományokban. A feltöltött
állományok egy részét újra fel kellett tölteni. 2013-ban a digitalizálással haladtunk tovább,
nagyon sok anyagot készítettünk elő, ezek majd a folyamatos feldolgozás után kerülnek ki a
honlapra.
2014-ban feltöltött tartalmak:
- Bella János dokumentumok
- helyi lapok soros, következő számai
- Emlékirat Gyoma és Endrőd egyesülésnek évfordulójára
- A tanácsköztársaság gyomai járásbeli történetéből
- Iskolák, oktatás rovatunkba bekerültek a helyi iskolák évkönyvei
- A Mezőgazdaság rovatba a helyi tsz-ek, állami gazdaság évkönyvei, az Endrődi Gazdakör
kiadványa, valamint a Körösi ÁG újságának meglévő számai
- Ipar rovatunkba a helyi ipari szövetkezetek kiadványai kerültek be.
A könyvtár jogtulajdonosa lett Szilágyi Ferenc életét és munkásságát bemutató önálló
honlapnak.

Személyi változást követően az informatikai feladat ellátása szolgáltatásvásárlással történik,
ez megnehezíti a tartalom feltöltést, illetve többlet feladatot ad a könyvtárosoknak.
IV.Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
Nem releváns.
V. Személyi és tárgyi feltételek
A dolgozók megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. (A létszám és a
kapcsolódó kiadások II.2. Kiadások, személyi juttatásoknál.)
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez anyagi
fedezet nincs a költségvetésben.
A tárgyi feltételek a munkavégzéshez adottak. Aggasztó, hogy az eszközök avulása, a
természetes elhasználódás során tönkremenők pótlása nem történik meg. Nem rendelkezünk a
különböző dokumentum típusok használatához szükséges eszközökkel sem.
A könyvtár többletbevételei tették lehetővé, hogy jelentős összeg jutott a könyvtári polcok
fejlesztésére. 2 db kétoldalas, teljes sor (5 m) középpolccal gyarapodtunk. A felnőtt részlegbe
polcokat alakíttattunk át, itt is jelentős bővülés történt.
A nyár folyamán 6 fő diákmunkás foglalkoztatására volt lehetőségünk. Szerencsére ismét
nagyon megbízható, jó munkaerőket kaptunk, akik sok háttérmunkát végeztek el. Azt is el kell
mondani, hogy a foglalkoztatásuk koordinálása, a munkaidejük hasznos eltöltésének tervezése,
szervezése jelentős feladat.
Több iskolából fogadtunk hosszabb-rövidebb időszakra önkéntes munkát végző
középiskolásokat. Elsősorban a rendezvények lebonyolításában vettek részt.
VI. 2014-ben megvalósult fejlesztések
A terembérletből adódó többletbevételeket az intézmény megkapta, új polcok
készíttetésére, átalakítására fordítottuk.
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
Nem volt ellenőrzés.
VIII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2014-ben nem nyújtott be pályázatot, de nem is volt alkalmas pályázati
kiírás.
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára korlátozástól
mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a társadalmi
elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni:
önkormányzati intézményekkel, civilszervezetekkel, a megye könyvtáraival.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.

A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A könyvtárosok tagjai a
MKE Békés megyei tagszervezetének. Az idei évben több ingyenes szakmai napon tudtunk részt
venni.
A 2014-es évben Díszpolgári címekhez, Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetéshez
készítettünk ajánlást, illetve támogató nyilatkozatokat.
A Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztése a könyvtár feladata, jelentős energiát, időt
lekötő és sok türelmet igénylő munka.
A könyvtár honlapjának látogatottsága továbbra kiemelkedően magas. A nyilvánosságra
hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak. A honlap tartalmát dicsérik,
köszönik.
Nagy jelentőségűnek tartom, hogy továbbra is tudtuk teljesíteni a TÁMOP pályázatban
vállalt mutatókat. Sikerült növelni a gyermek honlap látogatottságát is, új programokat is
megvalósítottunk.
X. Tervek
Amennyiben lenne rá fedezet, nagyon sok olyan ötletünk, tervünk van, amellyel
gazdagíthatnánk a város kulturális életét, szolgálhatnánk Gyomaendrőd polgárait.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az olvasás megszerettetésének támogatása új dokumentumok beszerzésével
a szövegértő olvasást támogató programok szervezése,
könyvtárhasználati ismeretek, szokások kialakítása programok szervezése
együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
SZÖVEGELŐ levelezős verseny
Olvasó staféta – keressük Gyomaendrőd Nagy Könyvét
a már hagyományossá vált, népszerű mese, vers- és prózamondó versenyek folytatása
gyermekkönyvtári hét bevezetése
csatlakozás a megyei, országos kezdeményezésekhez
segíteni a gyerekeket abban, hogy elsajátítsák a könyvtárhasználati ismereteket, hogy
ez által magabiztosan, bátran jöjjenek a könyvtárba
a középiskolás korúak számára érdekes, életkori sajátosságaiknak megfelelő
dokumentumok beszerzése, a létrehozott tini-könyvtár bővítése
író-olvasótalálkozó szervezése gyermek és tini olvasók számára
közösségi programok minden korosztály számára
be kell vezetni az állományba az e-könyveket, olvasásra alkalmas eszközzel együtt
minőségbiztosítási program bevezetése

Rengeteg lehetőség rejlik még a tartalomfejlesztésben, szükség lenne
• adatbázis-kezelő program
• könyvszkenner
• jó minőségű fotófelszerelés beszerzésére

Meg kellene teremteni a jelenkor történelmének, napjaink adatainak,
dokumentumainak gyűjtését, feldolgozását, közzétételét. Ehhez szélesebb körű, városi szintű
összefogásra és együttműködésre lenne szükség. Olyan lehetőséget szalasztunk el, amelyet a
későbbiekben jó indulattal sem lehet bepótolni, helyrehozni.

Gyomaendrőd, 2015. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

A Határ Győző Városi Könyvtár 2015. évi
MUNKATERVE
A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2015. év céljai és feladatai között prioritást élvez a
szakmai eredmények megőrzése. A lehetőségek függvényében a szolgáltatások további
biztosítása, az intézmény gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott szolgáltatások és
elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

• a könyvtár működésének biztosítása
• együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a kapcsolatrendszer
működtetése
• a könyvtár interaktivitásának megőrzése
• a könyvtár társadalmi elismertségének javítása
• a TÁMOP pályázat követési időszakából adódó feladatok elvégzése, a vállalt
mutatószámok megtartása
• olvasásnépszerűsítő program folytatása
• digitalizált tartalmak készítése, közzététele
• gyermek és tini programok, projektek tervezése, szervezése
• a minőségbiztosítás bevezetése
II.

A könyvtár állománya

Cél
Állományfejlesztés az
olvasói igényeknek
megfeleltetve
Az endrődi könyvtár
állományának
adminisztrációs
adategyeztetése
Könyvtári dokumentumok
rendelése, érkeztetése,
állományba vétel
Folyóirat rendelés és
kezelés

Feladat
Olvasói igények figyelése, új
dokumentumok figyelemmel
kísérése
Tételes ellenőrzés, javítás,
adminisztrációs feladatok
végzése
Dokumentumok rendelése,
állományba vétel

Folyóiratok 2014. évi
számainak raktározása,
köttetés, helyi lapok
digitalizálása, közzététele

Határidő

Felelős

Folyamatos

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárvezető,
Löveiné Márton
Gizella

Folyamatos

Könyvtárvezető

JanuárFebruár

Gottfriedné,
Füzesné

2015. évi megrendeléshez
igényfelmérés
Leltárkönyv és adatbázis
egyeztetése, statisztikai
adatok kezelése
2014. évi statisztika,
beszámoló, munkaterv
Köttetésre szánt
dokumentumok gyűjtése
Könyvek javítása, felszerelése

Nyilvántartások
pontosítása,
állománystatisztika

Állományvédelem

Olvasói igények figyelése

Tervszerű
állományapasztás

Desiderata jegyzék vezetése,
előjegyzések figyelemmel
kísérése, követése
Selejtes állapotú
dokumentumok leválogatása
Olvasó igény megszűnése
miatti leválogatás
Selejtezési jegyzékek
elkészítése
Törlési jegyzékek

Helytörténeti
dokumentumok
feldolgozása
III.

Tartalmi feltárás,
beleltározás, feldolgozás,
digitalizálás és közzé tétel

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Gottfried Sándorné,

Január

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos
Folyamatos

Könyvtárosok

November
December

Folyamatos

Könyvtárvezető,
könyvtárosok

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési adatok,
nyilvántartások

ODR igénybevétel
Állomány
népszerűsítése
Olvasók segítése,
tájékoztatása

Feladat
Adatok, nyilvántartások, adminisztráció
naprakészen, pontosan.
Tájékoztatás a kölcsönzési adatokról,
lehetőségekről,
on-line elérhetőségéről, OPAC.
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés
Újdonságokat ajánló jegyzék készítése,
közzététel honlapon, témacsoportok
kialakítása
Használói tájékoztatás, saját könyvtár
illetve más könyvtárak állományai,
katalógusai

Határidő

Felelős

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Könyvtárosok

Felszólítások kezelése

IV.

Felszólítók kiküldése
a visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése

Folyamatos

A könyvtár rendezvényei

Időpont
Január

SZÖVEGELŐ forduló

Február

SZÖVEGELŐ forduló

Március 2.-6.
Március

„aranyfonál” mesemondóverseny
SZÖVEGELŐ forduló

Március
Április 16-17.
Április 24.
Május
Június
Szeptember 30.
Október

Internet Fiesta programsorozat (új)
Költészetnapi Szavalóverseny
SZÖVEGELŐ döntő
Csatlakozás a Rózsahegyi Napok rendezvény sorozathoz
Csatlakozás a Kis B. Napok rendezvénysorozathoz
Népmese Napja
SZÖVEGELŐ forduló

Október 1.
Október
November

Idősek Napja alkalmából rendezvény
Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat
Határ Győző megemlékezés – Szavalóverseny, sírjának
látogatása
SZÖVEGELŐ forduló

November

V.

Könyvtárosok

Rendezvény

Felelős
Gottfriedné,
Dinyáné
Gottfriedné,
Dinyáné
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Dinyáné
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Dinyáné
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető
Gottfriedné,
Dinyáné

Internet, számítógép-használat, szolgáltatások, könyvtár népszerűsítése
olvasásnépszerűsítés, webes megjelenés
Cél

Interaktivitás

Webes megjelenés

Feladat
Játékos feladatok a gyermek
honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos
frissítés, tartalmak feltöltése:
- ipar, kereskedelem
dokumentumok
feldolgozása
- Márton Gábor

Határidő
Folyamatos

Folyamatos

Felelős
Könyvtárosok

Könyvtárosok,
Könyvtárvezető

Olvasásnépszerűsítés
Internet használat
népszerűsítése
A könyvtár
népszerűsítése
Jegyértékesítés
A könyvtár megjelenése

dokumentumok
feldolgozásának folytatása
- 2014-es helyi lapok
- Juhos Sándor fotók
feldolgozása, közzététele
SZÖVEGELŐ folytatása
Olvasóstaféta folytatása
Internet Fiesta országos
programsorozathoz
csatlakozás
Csatlakozás az országos
Könyvtári Napok
programsorozathoz
Szolgáltatás népszerűsítése
Rendezettség, tisztaság,
alkalmi díszítések

Folyamatos

Könyvtárosok,
Könyvtárvezető

Március

Könyvtárosok,
Könyvtárvezető

Október

Könyvtárosok,
Könyvtárvezető

Folyamatos
Folyamatos

Könyvtárosok
Könyvtárvezető
Löveiné

A könyvtár 2015. augusztus 17.-19. között 3 munkanapra, december 21.-31. között 5 munkanapra
zár be, a könyvtár dolgozóinak egységes szabadságolása ekkor történik.
Gyomaendrőd, 2015. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. január 29-én, a Határ Győző Városi Könyvtárban megtartott
munkaértekezleten.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető ismertette a 2014-es évről készített intézményi
beszámolót. A beszámolót a dolgozók megismerték, az abban foglaltakkal egyet
értettek.
A 2015. évi munkaterv megbeszélésre, elfogadásra került.
Az intézményvezető ismertette a költségvetési kilátásokat.
A munkaértekezleten szakmai kérdések pontosítására, megbeszélésére is sor került.

Gyomaendrőd, 2014. január 29.

Löveiné Márton Gizella
Közalkalmazotti képviselő

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Oktatási intézmények részére könyvtárlátogatás támogatása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásakor döntött az oktatási intézmények és a Határ
Győző Városi Könyvtár kapcsolatának szorosabbra fűzése érdekében az oktatási vagyon működtetéséhez
kapcsolódó 20 M Ft terhére, 500 e Ft-ot biztosításáról az oktatási intézményekben tanuló gyermekek
könyvtárlátogatása céljára.
2014. évre vonatkozóan a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 99.000,-Ft, a Kis Bálint Általános Iskola 150.320,-Ft
összeget használt fel.
2014 évre vonatkozó Mobilbusz Közlekedési Kft. költségek
Számla kiegyenlítése Létszám (fő)
Bruttó összeg
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2014.03.25
102
20 320 Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2014.03.26
50
10 000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2014.05.07
50
10 000 Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2014.05.08
50
10 000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2014.06.26
50
10 000 Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2014.06.26
200
40 000 Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2014.10.31
150
30 000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2014.12.08
50
10 000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2015.01.06
38
7 600 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2015.01.10
63
12 600 Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2015.01.10
200
40 000 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
2015.01.14
244
48 800 Ft
Összesen
1297
249.320 Ft
Javasoljuk, hogy 2015. évben is kerüljön meghatározásra összeg az oktatási intézmények könyvtárlátogatásának
támogatására.

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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Oktatási intézmények részére könyvtárlátogatás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az oktatási vagyon működtetésére elkülönített keret terhére 2015. évben
45

500.000,-Ft-ot biztosít az oktatási intézményekben tanuló gyermekek könyvtárlátogatás céljára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015.
évi közművelődési programtervéről
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István, a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője elkészítette az intézmény
2015. évi munkatervét, valamint közművelődési programtervét melyben felvázolta a civil és más szervezetekkel
közösen rendezett programokat és a telephelyeken rendezendő egyéb programokat is. A 2015. évi munkaterv,
illetve közművelődési programterv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015. évi közművelődési
programtervéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési – Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény 2015. évre szóló munkatervét, illetve közművelődési programtervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közművelődési- Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény
2015. évi munkaterve

Készítette: Dr. Szonda István intézményvezető

1
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1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (910502 szakfel.)
1.1. Információs tevékenység
A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő
tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.
Az intézmény az alábbi információs tevékenységeket végzi:
- plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül
- információk, bemutató cikkek közlése: a Gyomaendrődi Hírmondóban, a Városunk
újságban, alkalmanként a Szó-Beszéd és az Új Gyomai Újság városi lapokban, a Békés
Megyei Hírlapban
- web felületen megjelenő tájékoztatók: gyomaendrod.hu, gyomaendrod.com, gyomaendre.hu,
tajhazendrod.hu, beol.hu, hír6. hu
- partnerek bevonása az információátadásba (Körös TV, Video krónika, Radio Sun,
alkalmanként országos médiák: Szent István Rádió, Mária Rádió, Kossuth Rádió
Feladatok:
- A tájékoztatás folyamatos biztosítása az eddigi formában
- Új, elsősorban internetes felületek felkutatása, hogy az információkat minél szélesebb
körhöz tudjuk eljuttatni
- Kidolgozni a közönségtől, közösségektől történő visszajelzés feldolgozási rendszerét
Felelős: Dr. Szonda István, Soczó Mártonné
1.2. Ismeretterjesztés
A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a
közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően hozzáférhetővé tenni. A
felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok
népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi
színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a
művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, és a
felnőttek iskolán túli művelődésére.
Formája: előadás, konferencia, nyári egyetem, filmvetítés
Intézményünk elsősorban partnerei bevonásával végez ismeretterjesztő tevékenységet. A
felmerülő igényeknek, az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével igyekszünk eleget
tenni és közreműködni a megvalósításban.
Feladatok:
- Saját szervezésben ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése
- Együttműködő partnerek keresése ismeretterjesztő tevékenység bővítéséhez, tanfolyamok
elindításához
Felelős: Dr. Szonda István, Soczó Mártonné
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1.3. Képzés
Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket,
készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott
képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek
résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. Megkülönböztetünk formális (iskolarendszeren
belüli, bizonyítvány, tanúsítvány jár vele), non formális (iskolarendszeren kívüli, képesítés
megszerzését nem tanúsító) képzéseket. Formális képzéseket csak akkreditált intézmény
szervezhet.
Intézményünk nem rendelkezik a formális képzésekhez szükséges akkreditációval és
szakszemélyzettel. Ezért a jelenleg működő non formális képzések bővítéséhez keresünk
partnereket. Szoros együttműködésre törekszünk a Gyomaendrődi Kállai Ferenc
Népfőiskolával és a Türr István Szakképző Intézettel. Az idén beinduló képzéseiknek
(tanfolyamok, előadások, kurzusok) helyszínt biztosítunk a Katona József Művelődési
Központban és az Endrődi Népház konferencia termében.
Feladatok:
- Az intézmény személyi feltételei nem biztosítottak ahhoz, hogy a formális képzések
feltételeinek megfeleljen, ezért a képzésekkel elsősorban információs feladataink vannak
- A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM
rendelet alapján elkészíteni az éves beiskolázási tervet.
Felelős: Dr. Szonda István
1.4. Kiállítás rendezése
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információval ellátott,
meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele.(A közművelődési fogalomtár
meghatározása szerint.)
Az intézményben időszaki kiállítások megvalósítására van lehetőség, melynek hónapokra
lebontott terve a következő:
Január (áthúzódó kiállítások 2014-ből):
- Szent Imre szakrális kiállítás, Tolnay 100 (Népház)
Február:
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
Március:
- Sváb népi kegytárgyak és Beinstroth Károly makettjai kiállítás (Népház)
- Endrődi csendőrsortűz dokumentumai kiállítás (Népház)
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
Április:
- Kristófi János nagyváradi festőművész kiállítása (Népház)
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítás (Katona J.)
Május:
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
Június:
- Szent Antal kiállítás (Szent Antal sütőház)
- Népi vallásosság kiállítás (Népház)
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
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Július:
- VII. Holló László Művésztelep záró kiállítása (Népház)
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
Augusztus:
- Gyomaendrődi amatőrök kiállítása (Katona J.)
Október:
- Aradi vértanúk című kiállítás (Népház)
- Őszi Tárlat (Népház)
Intézményünk kiállítási terve összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
- A helyi művészek előnyt élvezzenek a felkéréskor
- Törekszünk arra, hogy az alkotóművészet több formája jelenjen meg
- A kiállítások tervezésekor fontos szempont a történelmi régió alkotóinak bemutatása
- Évfordulókhoz, megemlékezésekhez kapcsolódjanak
- A kiállítások időtartama 2-4 hét legyen
- A kiállításokat lehetőség szerint hangoljuk össze más, aznap megrendezésre kerülő
eseménnyel
Feladatok:
- A kiállítások megszervezése, a kiállítások megrendezése, színvonalas megnyitók tartása
- A kiállítások szélesebb körű propagálása, az iskolai csoportoknak tárlatvezetések,
múzeumpedagógiai órák biztosítása
- A helyi és országos sajtóban híranyagok megjelentetése
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
1.5. Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és
rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló
tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet
infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét,
működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását.
A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető (non formális,
informális). Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység
elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás.
A Katona József Művelődési Központban működő művelődő közösségek:
Aerobic (hetente kétszer)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát
Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Gyomai Nőklub (kéthetente)
Kner TSE (hetente kétszer)
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Komédiás Kör (hetente többször)
Körösmenti
kétszer)

Táncegyüttes

(hetente

MSZP (egyeztetett időpontban)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
Rumba TSE (hetente kétszer)
Tupper Klub (havonta)
Kállai
Ferenc
Művészetoktatási
Int.
tanszaka (hetente ötször)

Alapfokú
Néptánc

Zumba (hetente egyszer)
Modern tánc (hetente egyszer)
Baba-mama klub (havonta kétszer)
Kézimunka kör (kéthetente )
Az Endrődi Népházban működő művelődési csoportok:
Cukorbetegek Klubja (havonta)
Gyomaendrődi Sakk-kör (egyeztetés
szerint hetente)
I.sz. Nyugdíjas Klub Egészség Kör
(havonta)
I.sz. Gazdakör (kéthetente)
Jóga (hetente)
KDNP (havonta)
Feladatok:
- A tevékenységükhöz az intézményi infrastruktúra biztosítása
- A próbaidőpontokat a művelődési ház naptárában rögzíteni kell, a terembérleti díjakat az
önkormányzat felé pontosan megküldeni a számlák elkészítéséhez
- Éves tervük alapján biztosítani rendezvényeikhez a szükséges technikai hátteret
- Igény szerint közreműködni pályázatok megírásában, rendezvényeik szervezésében,
propagálásában
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Felelős: Dr. Szonda István, Soczó Mártonné
1.6. Rendezvények szervezése
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett
közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési
alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a
nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának
gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést
szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre.
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények,
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex
rendezvények, népünnepélyek, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál.
Rendezvények: (Itt csak a saját rendezvényeinket tüntetjük fel.)
Műsoros rendezvények:
Háromkirályjárás (népszokásokat bemutató rendezvény)
Egészség nap
Gyomaendrődi Járási Civil nap
Szent Mihály napi tűzgyújtás és szüreti bál
Kállai Ferenc 90 éves jubileumi gálaműsor
Márton napi rendezvény
Városi Mikulás
Adventi gyertyagyújtás
Koncertek:
Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán farsangi zenés műsora
Dr. Kristófi János orgonaművész hangversenye
Filharmónia előadásai
Magyar nóta est
Amatőr rock együttesek koncertje
Kiállítások: (lásd 4. oldal: A kiállítás terv szerint.)
Megemlékezések, ünnepségek:
Március 15-ei
Augusztus 20-ai
Október 23-ai
Endrődi csendőrsortűz 80. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés
Hősök napja
Nemzeti Összetartozás napja
Vallásturisztikai rendezvények:
Valláskonferencia - a víz szakralitása
Szent László zarándoklat (Gyomaendrőd-Nagyvárad)
Hunyai Szent László búcsúra induló gyalogzarándoklat
Szent Antal nap
Szent Antal zarándokház oltárszentelés
Szent István nap
Szent Imre nap
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Sváb népi kegytárgyak kiállítás
500 éves a reformáció emléknap
Feladatok:
- A rendezvények előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
- A rendezvények tervezésénél a lakossági igények felmérése, értékelése
- A rendezvények kihirdetése, propagálása
- A rendezvényekről sajtóanyagok készítése
- Pontos jelentés az ArtisJus jogvédő szervezet felé (havonta)
- A rendezvények helyszínbiztosítása, technikai előkészületek megszervezése
- Technikusi személyzet biztosítása
Felelős: Dr. Szonda István, Soczó Mártonné
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység (910201 szakfel.)
A muzeológiai feladatot az intézmény közérdekű muzeális gyűjteményében látja el, mely az
intézményhez kapcsolódó Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai
Táj- és Alkotóház.
2.1. Kiállítások:
- Endrődi Tájház (enteriőr néprajzi kiállítás, állandó)
- Bepillantás Endrőd régmúltjába (régészeti kiállítás, kölcsönzött)
- Csizmadia-műhely (néprajzi kiállítás, megújított állandó)
- Asztalos-műhely (néprajzi kiállítás, jelenleg rendezés alatt)
- Lóvontatású mezőgazdasági eszközök kiállítása (néprajzi állandó)
- Gyomai Tájház (nagyszoba enteriőr néprajzi kiállítás, jelenleg rendezés alatt)
2.2. Egyéb rendezvények:
- Tájházak Napja
- Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia
- Múzeumok Majálisa (kitelepülés a Nemzeti Múzeum kertjébe)
- Néprajzi tábor
- Múzeumok Őszi Fesztiválja
- Lekvárfőző Nap
2.3. Múzeumpedagógiai foglalkozások:
A múzeumpedagógiai foglalkozások a kiállítások témájához és tematikájához kapcsolódnak.
A foglalkozások elsősorban az általános és középiskolás korosztály számára készültek, de
tudunk nyújtani foglalkozásokat az óvodás korosztálynak is.
Működő foglalkozásaink:
- Kézműves foglalkozás
- Kemencés kelt tészta készítő foglalkozás
- Mézeskalács készítő foglalkozás
- Csizmadia foglalkozás
Családi programjaink:
- Hagyományos kemencés ételek bemutatója
- Falusi disznótor bemutató
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2.4. Civil kapcsolatok:
A múzeumi rendezvények szervezésébe és lebonyolításába partnerszervezeteket is bevonunk:
- Márton-nap- Német Kisebbségi Önkormányzat
- Tájházak Napja- Kézimunka Kör
- Lekvárfőző Nap- Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
2.5. Nyilvántartással kapcsolatos feladatok:
A múzeumba érkező tárgyak és dokumentumok rendszerezése, meghatározása és
nyilvántartásba vétele. A műtárgyraktárban elhelyezett tárgyak mutatóval ellátott
rendszerezése. Fotódokumentáció készítése.
2.6. Műtárgy restaurálás, megóvás:
Ebben az évben is folytatni kell a megkezdett restaurálási munkákat. A restaurátori
feladatokkal Fabó Éva restaurátort bízzuk meg, aki elvégzi a kiállítások és kiállítóhelyek
állagvédelmi felmérését és elkészíti az állagvédelmi ütemtervet.
Feladatok:
- A kiállítások látogathatóságának biztosítása
- Látogatók fogadása, tárlatvezetések
- Gyűjteménygyarapítás, rendszerezés, leltározás
- Múzeumi rendezvények megszervezése, propagálása, sajtóanyagok készítése
- Múzeumpedagógiai órák és foglalkozások megszervezése, megtartása
- Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel
- Kapcsolattartás a város szállásadóival és a Tourinform Irodával
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
2.7. Kiadványok:
A múzeum gondozásában két könyv kiadását tervezzük a Múzeumi Közlemények című
kiadványsorozatunkban:
- Köhler Mihály: A gyomai talajjavítás történeti előzményei és tudományos kísérletei
(A5-ös formátum, 2 szín belív, 4 szín kartonált-fóliázott borító, 180-200 oldal
terjedelem, színes képmelléklettel)
- Szonda István: Endrődi cigányzenészek (A5-ös formátum, 2 szín belív, 4 szín borító
kartonált-fóliázott, 120 oldal terjedelem
Feladatok:
- A kéziratok előkészítése, lektorálás, tördelés
- Nyomdai megrendelés
- Pályázati források felkutatása
- Könyvbemutató, terjesztés
Felelős: Dr. Szonda István
3. Lapkiadás: (581400 szakfel.)
Az intézményünk végzi továbbra is a Gyomaendrődi Hírmondó önkormányzati lap kiadását,
megjelentetését.
Feladatok:
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-

Kapcsolattartás az újság szerkesztőségével (Határ Győző Városi Könyvtár)
Hirdetés felvétel
Kapcsolattartás a nyomdával, megrendelés, kifizetés
Kapcsolattartás a terjesztővel

Felelős: Dr. Szonda István, Soczó Mártonné
4. Vallásturisztikai feladatok:
4.1. Szent Antal zarándokház működtetése:
2015. június 30-án átadják a Szent Antal zarándokházat, mely egy 21 fős szálláshely. A
teljesen korszerűen felszerelt zarándokszállásra - zarándokcsoportok, egyházi iskolai
csoportok, általános-középiskolás csoportok, felsőoktatásban résztvevő hallgatói csoportok és
egyéb csoportok – elhelyezését tudjuk biztosítani. A szálláshely szolgáltatásaiban
vallásturisztikai programokat is kínálunk a vendégeknek, ösztönözve őket arra, hogy minél
több napot töltsenek el városunkban.
Árak:
Felnőtt 2000 Ft/fő/éjszaka+idegenforgalmi adó
Gyermek 1400 Ft/fő/éjszaka
Feladatok:
- A szálláshely reklámozása minél több csatornán, iskolák megkeresése, propagálás
- A szálláshely zavartalan működtetése, technika háttér biztosítása
- Turisztikai programok működtetése
- Kapcsolattartás a város szolgáltatóival
- Számlás adminisztráció készítése, kapcsolattartás az önkormányzat pénzügyi
osztályával
Felelős: Dr. Szonda István, programvezető, programasszisztens, karbantartó, takarító
4.2. Szent Antal sütőház működtetése:
A Szent Antal sütőház részben kiállítóhely, részben a szent kultuszához kapcsolódó
programoknak a színhelye. A házban megtekinthető kiállítás Szent Antal életét,
munkálkodásának jelentőségét és a helyi vallási hagyományban betöltött helyét mutatja be. A
szobában berendezetett enteriőr kiállítás mellett a konyha a kemencés sütőfoglalkozások
megtartására ad lehetőséget. A ház oromfülkéjében elhelyezett szobor és környezete
vallásturisztikai jelentőségű szakrális helyszín.
Feladatok:
- A kiállítóhely bemutatása és rendben tartása, tárlatvezetések megtartása
- Múzeumpedagógiai és turisztikai programok működtetése
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna, programvezető, programasszisztens, takarító
4.3. Vallásturisztikai programok szervezése:
Valláskonferencia - a víz szakralitása
Szent László zarándoklat (Gyomaendrőd-Nagyvárad)
Hunyai Szent László búcsúra induló gyalogzarándoklat
Szent Antal nap
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Szent Antal zarándokház oltárszentelés
Szent István nap
Szent Imre búcsúhoz kapcsolódó program
Sváb népi kegytárgyak kiállítása
500 éves a reformáció emléknap
Feladatok:
- A rendezvények előkészítése, megszervezése, sajtóanyagok készítése
- Kapcsolattartás a történelmi egyházakkal, egyházi iskolákkal és szervezetekkel
- Kapcsolattartás a helyi egyházak vezetőivel, intézményeikkel
Felelős: Dr. Szonda István, programvezető, programasszisztens

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2015-ös programtervezete
Időpont
Január
Február 7.
Február 20.
Március 13.

Rendezvény
Háromkirályjárás
Merényi Nikolette és Kiszely Zoltán farsangi
műsora
Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Március 20-21.

Sváb népi kegytárgyak és Beinstróth Károly
makett kiállítása
1848-49-es forradalom és szabadságharc városi
ünnepség
Endrődi csendőrsortűz 80 éves évfordulója

Március 27.

Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Április

Gyermekszínház

Április 17.
Április 18.
Április 24.

Kristófi János festőművész kiállítása
XII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi
Konferencia: A víz szakralitása címmel
Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Április 25.
Május 6.
Május 16.

Tájházak Napja
Szent László zarándoklat nyitó rendezvénye
Egészség nap

Május 22.

Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Május 23.
Május 31.

Magyar nóta est
Hősök Napja

Március 15.
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Helyszín
Endrődi Népház
Katona Műv. Közp.
Katona
Műv. Közp
Endrődi Népház
Hősök tere
Endrődi NépházHősök tere
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp.
Endrődi Népház
Katona Műv. Közp.
Katona
Műv. Közp
Endrődi Tájház
Endrődi Népház
Katona
Műv. Közp.
Katona
Műv. Közp
Katona Műv. Közp.
Hősök tere

Június 7.

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés

Június
Június 13.

Színház: Illyés Gyula: Tűvétevők népszínmű
Szent Antal-napi rendezvény

Június 26.

Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Június 27.
Június 28.
Július 3.

Népi vallásosság kiállítás
Hunyai Szent László búcsúra induló
gyalogzarándoklat rendezvénye
Szent Antal zarándokház oltárszentelés

Július 4.
Július 11.

VII. Holló László művésztelep záró kiállítása
Gyomaendrődi Járás Civil Napja

Július 24.

Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Augusztus 20.
Augusztus 28.

Városi ünnepség-Szent István nap
Gyomaendrődi Amatőrök (kiállítás sorozat)

Szeptember 26.

Szent Mihály-napi tűzgyújtás és szüreti bál

Szeptember

Őszi termes kiállítás

Október 3.

Kállai Ferenc 90 éves (színházi előadás)

Október 2.
Október

Aradi vértanúk napja rendezvény és kiállítás
Gyermekszínház

Október 23.

1956-os forradalom és szabadságharc városi
ünnepség
Őszi Tárlat
Márton nap - Libatour
Városi Mikulás

Október 30.
November 14.
December 5.
November 29.
December 6.,
13., 20.

Adventi Gyertyagyújtás

Református
templom
Katona Műv. Közp.
Endrődi NépházSzent Antal sütőház
Katona
Műv. Közp
Endrődi Népház
Szent Antal
zarándokház
Szent Antal
zarándokház
Endrődi Népház
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp
Katona
Műv. Közp
Endrődi Népház
Katona
Műv. Közp.
Hősök tere
Endrődi Népház
Endrődi Tájház
Katona
Műv. Közp
Szabadság tér

Gyomaendrőd, 2015. február 5.
Dr. Szonda István intézményvezető
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezetői
pályázati kiírása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének jelenlegi megbízása
2010. április 30. napjától 2015. május 1. napjáig tart. Az intézményvezetői feladatokat, mint megbízott, magasabb
vezető látja el a jelenlegi vezető. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)
20/B. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. §
(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
Ennek megfelelően kérem a Tisztelt képviselő-testületet, a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a pályázat
kiírásáról, valamint a második döntési javaslat alapján adjon megbízást a polgármester részére a szakmai bíráló
bizottság létrehozására a pályázók meghallgatására.
1. döntési javaslat
"Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelete alapján pályázatot hirdet a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi a város közgyűjteményi, közművelődési és turisztikai életét. A városi lap
felelős kiadói tisztségének ellátása, valamint az intézmény által megjelenő kiadványok
gondozása. Mint intézményvezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az
intézmény személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Összefogja, koordinálja a három
szakmai tevékenységi kört ellátó egység munkáját. Kapcsolatot tart a fenntartóval,
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valamint a szakmai szervezetekkel.
Pályázati feltételek:
§ Egyetem, szakirányú egyetemi, v. nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, főiskolai könyvtárosi, közművelődési
képzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy
tudományos tevékenységet végezzen.
§ legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen
§ kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
§ határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
§ jó kommunikációs képesség ,
§ jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, csatolni kell a
§ szakmai programot,
§ önéletrajzot,
§ végzettséget igazoló okmányok fénymásolatát,
§ erkölcsi bizonyítványt,
hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati
anyagba betekinthessenek.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. május 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és kulturális közlönyben történő
megjelenést követő 30. nap.
A pályázatok benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
…………., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési- Közgyűjteményi
és Turisztikai Intézmény, Intézményvezetői feladatok
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve a
Képviselő-testület soron következő ülése.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs polgármester
tel: 06-66/386-122

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Intézményvezetői beosztásra pályázók
meghallgatására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Bíráló bizottságot hozza létre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. tv.(továbbiakban Áht.)10.§ (4) bekezdése a költségvetési szervről akként
rendelkezik, hogy a tv.-ben meghatározott kivétellel, gazdasági szervezettel rendelkezik.
Az Áht. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel
megállapított 10.§ (4a) bekezdése szerint a gazdasági szervezet feladatait, amennyiben a költségvetési szervnél az
éves statisztikai állományi létszám nem éri el a 100 főt, úgy az önkormányzati alrendszerben a hivatal vagy más az
irányító (képviselő-testület) szerv irányítása alatt álló költségvetési szerv látja el. Az állományi létszámmal
kapcsolatos szabályt nem kell alkalmazni az önkormányzati hivatalra, valamint az olyan szervezetekre, amelyek
alaptevékenységük szerint költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására alapítottak. Az önkormányzat
által alapított költségvetési szervek közül jelenleg egy olyan költségvetési intézmény van mely önálló gazdasági
szervezettel, rendelkezik, de az állományi létszám nem éri el a 100 főt, a Városi Egészségügyi Intézmény.
Az Áht. 111.§ (27) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szervnek legkésőbb
2015. április 1-ig kell megfelelni a jogszabályi előírásoknak.
Az intézménynél a gazdasági feladatokat jelenleg 3 fő látja el, Egy fő gazdasági vezető és további két fő, akik a
pénzügyi folyamatok intézése mellett az iktatási, levelezési, személyügyi és egyéb adminisztrációs feladatokat is
ellátják. Munkabérük az OEP bevételből kerül biztosításra.
A Képviselő-testületnek, mint alapítónak gondoskodni kell, arról, hogy a költségvetési szerv feleljen meg a
jogszabályi előírásnak a törvényben meghatározott időpontig.
A fenntartó az alábbi lehetőségek közül választhat:
1.) Az intézmény működésével kapcsolatos gazdasági feladatokat 2015. április 1-től a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el
2.) A Városi Egészségügyi Intézmény és más gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
gazdálkodási feladatainak ellátására költségvetési szervet alapít
3.) A Városi Egészségügyi Intézmény működésével járó gazdálkodási feladatok ellátásával más a jogszabályi
előírásoknak megfelelő gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szervet bíz meg. Településünkön a
Városi Gondozási Központ rendelkezik gazdasági szervezettel társulási fenntartásban van, nem közvetlenül
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az irányító szerve.
A jogszabályi változás nem módosította az intézményvezető felelősségét, így a 10. § (1) szerint a költségvetési
szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő
ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért, az intézmény
gazdálkodásáért.
Sok érv szól amellett, hogy az önálló gazdálkodó szervvel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodását egy
erre a célra alapított költségvetési szerv lássa el, más feladatok teljesítése mellett. Az költségvetési főösszegek
nagyságával ez jelen esetben azonban nem támasztható alá, és az idő rövidsége sem teszi lehetővé az előnyök és
hátrányok megnyugtató feltárását.
Az előzetes megbeszélésekre hivatkozással, az irányítói felelősség növelése érdekében, figyelemmel a
rendelkezésre álló időre is a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátásával a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban hivatal) célszerű megbízni. A hivatal erre megfelelő kapacitással és
szakértelemmel (TB finanszírozás sajátossága) nem rendelkezik, ezért a teljesítésbe be kell vonni a feladatot
jelenleg is ellátó szakembereket, úgy hogy ez ne növelje a költségvetési rendeletben meghatározott köztisztviselői
létszámot, és változatlanul biztosított legyen a feladat ellátáshoz a TB finanszírozás, amíg erre lehetőség van.
A dolgozók változatlanul a Városi Egészségügyi Intézmény állományi létszámába tartoznának, foglalkoztatásukra a
Kjt. szabályait kell irányadónak tekinteni. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 53. § (1) bekezdése szerint
a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződésétől eltérő munkakörben, munkahelyen és
munkáltatónál foglalkoztatni. A foglalkoztatás naptári évenként a negyvennégy munkanapot vagy
háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról a munkáltatót
tájékoztatni kell. Az 57.§ szerint a felek a fenti szabályoktól eltérhetnek, így lehetőség van a hosszabb időtartamú
kirendelésre. A Kjt. lehetővé teszi az Mt ezen szabályainak az alkalmazását. A 3 főből két dolgozó kirendelésére
kerül sor. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén biztosított annak a lehetősége, hogy a munkáltatói
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jogokat a munkavégzés helye szerinti munkáltató gyakorolja, a nála történő munkavégzés idején. A
gazdaságvezetői pótlék megszűnését kivéve a dolgozók bérezése nem változik.
A megváltozott jogszabályi környezetnek való megfeleltetés miatt módosítani kell a Városi Egészségügyi Intézmény
alapító okiratát, megállapodást kell kötni a hivatalnak és a Városi Egészségügyi Intézménynek, továbbá
megállapodást kell kötni a dolgozók kirendeléséről.

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

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§ 10.§
(4a) továbbá a 111.§ (27) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási
feladatainak ellátására 2015. április 1-től a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§-ban
kapott felhatalmazás alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Módosító okirat
A Városi Egészségügyi IntézményaGyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. 12. 19.
napján kiadott, 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) b) pontjában valamint a 111.§ (27) bekezdésében és a végrehajtása
tárgyában kiadott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 9.§
(5) a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 7. pontjából – mely a módosított okiratban 5.3. pontban szerepel - a „Gazdasági csoport: 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
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Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető” elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot, 2015 április 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd. 2015. február 25. napján

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi intézményi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§-ban
kapott felhatalmazás alapján a Városi Egészségügyi Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.1137-1/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

[1],[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Egészségügyi Intézmény
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.[3] A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Városi Egészségügyi Intézmény
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.[4]székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
1.2.2.[5],[6],[7],[8] telephelye(i):
1
2
3
4
5
6
7

telephely megnevezése
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Járóbeteg Szakellátás
Reumatológiai Szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

2.A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.[9] A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. április 1.
2.2.[10],[11] A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
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2.2.1.megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.2.2.székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
2.3.[12],[13] A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Szülőotthon (1949)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
2 Egészségügyi Gondnokság (198701.01.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.[14],[15],[16] A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1.megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
4.[17],[18] A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Szakorvosi járóbeteg-ellátás
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 862200
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Szakorvosi járóbeteg-ellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
[19]4.3.2. Általános járóbeteg ellátás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
4.3.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
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5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
2 072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
3 072111
Háziorvosi ellátás
4 072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
5 072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
6 072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
7 072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
8 074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
9 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna
5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
5.3.A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső
és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a területellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
6.Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 12. 19.
napján kelt, 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. február 25.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

[1] Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
[2] Módosította a 271/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
[3] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[4] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[5] Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
[6] Módosította a 469/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. számú határozata
[7] Módosította az 571./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata – hatályos 2013. március 31. napjáig
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[8] Módosította a 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozata
[9] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[10] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[11] Módosította a 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozata
[12] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[13] Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
[14] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[15] Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
[16] Módosította a 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozata
[17] Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
[18] Módosította a 271/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
[19] Módosította: 600/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozata

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Gazdasági feladatok ellátására megállapodás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény és a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal között a gazdásági feladatok ellátására megkötendő megállapodást az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. törzskönyvi
nyilvántartási száma: 803746; képviseli: dr. Csorba Csaba jegyző;a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és a Városi Egészségügyi Intézmény (Gyomaendrőd Hősök út 57. sz. törzskönyvi
nyilvántartási száma 346997; képviseli dr. Torma Éva igazgató főorvos továbbiakban: Intézmény), mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozóan.
Előzmények
Az Intézmény olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem
rendelkezik, szakmai önállóságát nem érinti.
Az irányító szerv kijelöli azt a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 10.§ (4a) amely a költségvetési szerv pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Az Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai ellátására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
sz. határozatával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt jelölte ki..
Jelen megállapodás szabályozza a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat, valamint a költségvetési szerv
működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával, hasznosításával és vagyonvédelemmel
kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való
figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:
A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerű takarékos
Intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak érdekében, hogy az Intézmény az Alapító
okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő Intézmény szakmai döntésjogi rendszerét, önálló
jogi személyiségét és felelősségét.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű gazdálkodás feltételeit,
melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül
biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan is
alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az Intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat
56

betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program alkalmazásával és
gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az Intézmény gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során:
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása:
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az Intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az Intézmény vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben az Intézményre vonatkozó
következő évi költségvetési koncepciót, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület
döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. A Hivatal és az Intézmény a költségvetési tervezetéről
egyeztető tárgyalást folytat. Az Intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést követően kerül az Önkormányzat
költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció
készül.
Az Intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal gazdasági szervezeti egysége (továbbiakban: Pénzügyi
Osztály) kidolgozza kiemelt előirányzatonként a „C” típusú elemi költségvetést az Intézményre vonatkozóan, az
általa kidolgozott költségvetési tervezet alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről szóló
adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak az általa meghatározott határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az Intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az Intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Pénzügyi
Osztály vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Pénzügyi Osztály
vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi és kiadási
előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az Intézmény által szolgáltatott adatok és információk
tekintetében a felelősség az Intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás:
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése
teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel az Intézmény
önállóan gazdálkodik.
Az Intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal,
a szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A beszámolóhoz szükséges, Intézményektől származó
adatok határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az Intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az Intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Pénzügyi Osztály feladata, a
kötelezettségvállalással terhelt és szabad előirányzatok összege az Intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az
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Intézményi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az Intézmény vezetője a beszámoló aláírásával
rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott Pénzügyi Osztály vezetője által megbízott személy havonta tájékoztatja
az Intézmény vezetőjét írásban a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Pénzügyi Osztály látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az Intézmény
számlarendjét, számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az Intézmény sajátosságait. A
főkönyvi könyvelést a Pénzügyi Osztály végzi.
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Pénzügyi Osztály feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai:
Az Intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az Intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Pénzügyi Osztály bonyolítja a pénzforgalmat. A Pénzügyi Osztály látja el az adókötelezettségi
feladatokat, kivéve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
Az Intézmény pénzkezelésére vonatkozó szabályokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala Pénzkezelési
Szabályzata rögzíti. Az Intézmény jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat
ellátását köteles az Intézmény vezetője az általa kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az Intézmény vezetője jogosult, a
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és
érvényesítésére az Intézmény vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet Hivatal gazdálkodási szabályzata
szabályoz. Az Intézmény vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog:
Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az Intézmény - testület által jóváhagyott - költségvetésében
meghatározott összeg erejéig.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet alapján felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli
képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az Intézmény vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával, amennyiben a
tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a
kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a Pénzügyi
Osztály részére.
Az Intézmény vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások:
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetése az Intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az
Intézmény havonta egyeztet a Pénzügyi Osztály által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat
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felhasználásának, valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az Intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az Intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az Intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az Intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a megállapodás 1. mellékletében rögzített,a Képviselő-testület
által rábízott székhelyen és telephelyen lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint
nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok és ingó
vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű
használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és az Intézmény használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan
illeti meg az Intézményt. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata
módosítása vonatkozásában az Intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatának megfelelően –
az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Pénzügyi Osztályt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről
értesíti a Pénzügyi Osztályt. A kárrendezés lebonyolítása a Pénzügyi Osztály feladata.
Az Intézmény a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a
„Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalénak belső kontrollrendszere szabályzatának” előírásait köteles
alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
sz. határozatával
jóváhagyta.
.
Gyomaendrőd, 2015 február
.
…………………………………….
dr. Torma Éva igazgató főorvos
költségvetési szerv intézmény vezetője

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző

A feladatellátást szolgáló vagyon:

1.

melléklet

A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
- Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám Hrsz: 5008/2
- Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. szám Hrsz: 8
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
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"Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak tájékoztatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Gyomaendrőd Város Polgármesterét, a Városi
Egészségügyi Intézmény vezetőjét, Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény dolgozóit a jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásokról 2015. március 15-ig
tájékoztassák és az Intézmény dolgozóinak kirendeléséről szóló megállapodást 2015. április 1-ig kössék meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A köznevelési intézmények működtetési jogának felülvizsgálata
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik - az óvodai nevelés kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról. A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartó szervként a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot jelölte ki.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azt is meghatározza, hogy a 3.000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzatnak kötelező feladata - saját bevételei terhére - az összes, saját
tulajdonában álló, az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről való gondoskodás.
A jogszabály azonban lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az önkormányzat úgy látja, hogy nem tud
gondoskodni ezen köznevelési intézmények vagyonának működtetéséről, úgy mentesülés iránti kérelemmel
fordulhat az állam felé.
2012. november 14-én megküldtük a Magyar Államkincstár részére a vagyon működtetése alóli mentesülési
kérelmet.
2012. december 7-én megérkezett az értesítés a miniszteri döntésről. Ennek értelmében Önkormányzatunknak a
2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra a megfizetendő hozzájárulás havi összege 12.604 E
Ft. Éves szinten ez több mint 151 millió Ft összegű hozzájárulás megfizetését jelentette volna.
Ezen tény ismeretében a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az oktatási vagyon működtetéséről saját maga
kíván gondoskodni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti Használati Szerződés
(2013. április 9-ei keltezésű) alapján az alábbi intézmények működtetője lett önkormányzatunk:
Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Szakszolgálat
Az oktatási, nevelési feladatok ellátásához szükséges ingatlanok és ingó eszközök a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerültek.
A feladat ellátására 2012. decemberében a testület a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Zöldpark Nonprofit Kft-t
utasította.
A 2013. februárjában született testületi döntés véglegesen rögzítette az oktatási vagyon működtetésének
végrehajtásában közreműködő szervezetek feladatait. A Zöldpark Kft. lett a munkáltatója azon 21 technikai
dolgozónak, akik az oktatási intézményekben munkát végeznek, ugyanakkor a feladat ellátásához szükséges
anyagok beszerzése, az oktatási intézmények egyéb működtetési feladatainak végrehajtása, az egész folyamat
koordinálása a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatát képezi. A Hivatal pénzügyi osztályán 1 fő
került alkalmazásra 2013. márciusától a feladat végrehajtására.
A tapasztalatok és az intézményektől érkező visszajelzések alapján az oktatási vagyon ezen működtetési formája
megfelelő, a vagyon működtetésében fennakadás nem észlelhető.
Az oktatási vagyon működtetése a Kis Bálint Általános Iskola két telephelyén, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
két telephelyén, a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 telephelyén, a Pedagógiai Szakszolgálat 1 telephelyén,
továbbá 2014. augusztus 31. napjáig a Kner Imre Gimnázium 1 telephelyén jelentkezett.
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A 2013. évet terhelő dologi kiadások finanszírozására 62 millió Ft lett elkülönítve, melyből 57 millió Ft került
felhasználásra, a dolgozók bérének és járulékának kifizetéséhez pedig 24 millió Ft-ot utaltunk át a Zöldpark Kft.
részére.
2014-ben a működési kiadások finanszírozására 56 millió Ft-ot költött az önkormányzat, a Zöldpark Kft. részére
pedig 30 millió Ft lett biztosítva a takarítónők és karbantartók bérére és járulékaira.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény továbbra is lehetőséget biztosít a települési
önkormányzatoknak arra, hogy felmentést kérjenek az oktatási intézményi vagyon működtetése alól. Amennyiben a
kérelemhez csatolt adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás ismételt megállapítására, illetve
felülvizsgálatára a helyi önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor.
Az elmúlt két év tapasztalata azt igazolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata képes a jogszabály által előírt,
illetékességi területén lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről gondoskodni. Önkormányzatunk ezen kötelezettségének
teljesítése alól nem kíván felmentést kérni az államtól.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslat szerint jóváhagyni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

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

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2015. augusztus 31. napját követően is ellátja a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében rögzített feladatát, gondoskodik az illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tudomásul veszi, hogy 2015. szeptember 1. napjától az állami intézményfenntartó központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek továbbra is
önkormányzatunkat illetik, illetve terhelik.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Családi napközi feltételrendszerének áttekintése, működtetés lehetőségének
vizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. január 29. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy át kívánja tekinteni a családi napközi
működtetésének feltételrendszerét.
Az előterjesztés az alábbiakban ismerteti a családi napközi működésének követelményeit:
A családi napközire (továbbiakban: csana) vonatkozó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban. Gyvt.) tartalmazza.
A csana a gyermekjóléti alapellátás részeként, egy olyan szolgáltató tevékenység, amely családias környezetben,
kis létszámmal biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.
A csana működtetése, mint gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a Gyvt. 98. §-a értelmében szolgáltatói
nyilvántartásba való bejegyzéshez kötött (korábban működési engedélyhez kötött).
A szolgáltatói nyilvántartás részletes szabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézményekés hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
részletesen tartalmazza.
A működés/működtetés feltételei:
1.
Csanát a Gyvt. 5. §-ban meghatározott fenntartók hozhatnak létre és működtethetnek. A fenntartók lehetnek állami
és nem állami szervek, valamint egyházak is.
A csana működtetésének fenntartói oldalról két lehetséges típusát különböztethetjük meg:
-önálló családi napközi és
-családi napközi hálózat.
A csana feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három – telephelyként működő – családi napközit magába foglaló
családi napközi hálózat biztosítja. Öt vagy annál több családi napközi fenntartását hálózatba kell szervezni. Ebben
az esetben családi napközi koordinátort kell alkalmazni.
2.
Szükséges végzettség
Szolgáltatói nyilvántartásba csak az a fenntartó jegyezhető be, aki bizonyítja, hogy a szolgáltatást végző személy és
helyettese rendelkezik a jogszabályban meghatározott tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvánnyal.
A csana biztosításához a külön jogszabályban előírt tanfolyam elvégzése szükséges és elegendő. A gyermekellátás
minősége szempontjából előnyös, ha az ellátást közvetlenül nyújtó személy rendelkezik a tanúsítvány mellett pl.
óvodapedagógusi képesítéssel és gyakorlattal, azonban ezeknek a képesítéseknek a megléte nem feltétele a
szolgáltatás engedélyezésének.
Ha a csanában 7 gyermeket látnak el, akkor állandó segítőt kell alkalmazni oly módon, hogy a segítőnek legalább
heti 30 órában kell rendelkezésre állnia, ha a napi nyitvatartási idő meghaladja a napi öt órát. Az állandó segítőnek
nem kell tanfolyami végzettséggel rendelkeznie, csak abban az esetben, ha a szolgáltatást nyújtó személy
helyettesítését vállalja. Úgy gondolom, hogy logikus, hogy az a személy lássa el a helyettesítési feladatot, aki
egyébként is az adott gyermekcsoporttal foglalkozik, ezért az állandó segítőnek is el kell végeznie a tanfolyamot.
3.
További feltétel a csana szakmai programjának megfelelőssége. A szakmai programban a szolgáltatás működését
meghatározó célokat, feladatokat és az azokhoz rendelt feltételeket kell bemutatni. A szakmai program kötelező
tartalmi elemeit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tartalmazza.
4.
Csana gyermeklétszáma
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A családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek.
A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb
öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható
gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor
a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fő.
Összesen 7 gyermek gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van.
Gyermekenként 2 m² területtel kell számolni. A Jókai úti óvodában megfelelő nagyságú csoportszoba rendelkezésre
áll, nagyobb műszaki átalakítást a családi napközi kialakítása nem igényel.
A csana finanszírozása
1.
A fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele – az új férőhelyeknek –a külön jogszabály
szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (Gyvt. 145. § (2) bekezdés b) pontja)
Az NRSZH minden hónap 5-ig jelenteti meg közleményét a szociális és gyermekjóléti kapacitások rendelkezésre
állásáról. 2015. február 5. napján megjelent közlemény szerint Békés megyében (illetve Magyarország egész
területén) családi napközi kapacitás nincs, a jövőben nem is várható, azonban figyelni kell a havonta megjelenő
közleményeket.
A közlemény tartalmazza azokat az eseteket, amikor a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni:
- az önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót,
- azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, a
szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a
Norvég Alap támogatásában, vagy költségvetési támogatásban részesül,
- azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást,
intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok
módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményező
1.
szétválás vagy egyesítés,
2.
szolgáltatási forma-váltás,
3.
a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő
4.
férőhelyszám-átcsoportosítás, vagy
5.
fenntartók közötti férőhelyszám-átadás teszi szükségessé.
A 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben nem található a családi napközi kialakításához kapcsolódó
pályázati lehetőség.
Amennyiben a Képviselő-testület a családi napközi kialakítása mellett dönt, folyamatosan figyelni kell a kapacitások
rendelkezésre állását, illetve a családi napközi kialakításához kapcsolódó pályázati lehetőségeket.
2. Bevételek és kiadások alakulása
A csana működtetéséhez igénybe vehető állami normatív támogatás 2015. évre:
268.200.-Ft/fő. Amennyiben a családi napközit társulás látja el, úgy a normatíva 130 %-a igényelhető.
A családi napközi fenntartója kötelezett arra, hogy megállapítsa a családi napközi intézményi térítési díját, amely a
szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás különbségének egy napra jutó összege. Az intézményi térítési díj
megállapításánál azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a szülők képesek-e a gyermekétkeztetés térítési díján
felül még térítési díjat fizetni. Családi napközibe járó gyermekek esetében gyermekvédelmi kedvezmény után járó
normatív kedvezmény 50 %, az óvodába és a bölcsődébe járó gyermekek esetében ez a normatív kedvezmény a
térítési díj 100 %-a.
7 fős családi napközi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:
- állami normatíva bevétele egy évre:
268.200.-Ft x 1,3 x7 =
- bérkiadás 2 főre, garantált bérminimummal (+járulék) számolva:
122.000.-Ft x 1,27 x 12 x2 =
3.718.560.-Ft
- dologi kiadás (a Jókai úti óvoda 2013-as dologi kiadásával számolva
– épület fenntartásával kapcsolatos kiadások)

2.440.620.-Ft

1.749.400.-Ft

Az épületben több csoport is elférhet, azonban a bevétel és bérkiadás egymáshoz viszonyított aránya több csoport
esetében sem változik.
Látható, hogy a családi napközi működtetése jelentős önkormányzati kiegészítést igényel, még abban az esetben is,
ha ennek a költségnek egy részét a szülők fizetik meg térítési díj formájában.
Fent leírtak alapján a Képviselő-testület két alternatíva közül választhat:
1.
A várható finanszírozás ellenére megnyíló kapacitás esetén létrehozza a családi napközit.
A döntés előnye:
az épület továbbhasznosítása megoldott
foglalkoztatottsági létszám javítása
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A döntés hátránya:
feladatalapú finanszírozás a működtetés költségeit nem fedezi, a működtetéshez önkormányzati kiegészítő
támogatást kell biztosítani.
2.
A várható finanszírozás miatt nem kíván családi napközi szolgáltatást bevezetni. Ennek a döntésnek a hátránya,
hogy az óvoda megszűnésével egy újabb önkormányzati tulajdonú épület válik kihasználatlanná. Meg kell keresni az
épület további hasznosításának a módját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni a családi napközi
bevezetésével kapcsolatban.

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

A jogszabályokban meghatározott feltételek a családi napközi
működtetéséhez hiányoznak, valamint a finanszírozási rendszerbe való
befogadása szabad kapacitás miatt nem megoldott, ezért a Bizottság nem
javasolja a Képviselő-testület számára a családi napközi bevezetését.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A jogszabályokban meghatározott feltételek a családi napközi
működtetéséhez hiányzonak, valamint a finanszírozási rendszerbe való
befogadása szabad kapacitás miatt nem megoldott, ezért a Bizottság nem
javasolja a Képviselő-testület számára a családi napközi bevezetését.

Döntési javaslat
"Családi napközi feltételrendszerének áttekintése, működtetés lehetőségének vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a családi napközi feltételrendszerét, a várható
finanszírozás miatt nem kíván családi napközi szolgáltatást bevezetni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

65

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ovodai épületek felújítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A városunkban működő óvodák kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz a telephelyeiket érintő felújítási
munkálatok finanszírozásával kapcsolatban.
Csemetekert Óvoda
Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető és a Szülői Munkaközösség levélben fordult hozzánk az óvoda
mosdójának felújításával kapcsolatban.
A Blaha út 8. szám alatt működő óvoda mosdójának teljes felújítását szeretnék megvalósítani, mivel az az elmúlt
években teljesen leamortizálódott és csupán apróbb karbantartási munkákon esett át.
A benyújtott kérelmük mellékletét képzi a Szülői Munkaközösség által elkészített „költségvetés” mely bekerülési
költsége bruttó 980.000 Ft.
A munkálatok között szerepel többek között a mosdókagylók, a WC kagylók cseréje, új csővezetékek kiépítése és a
burkolatok cseréje.
Az intézményvezető és a Szülői Munkaközösség által benyújtott kérelem, valamint költségvetés a csatolt
mellékletben megtalálható.
Gyermekliget Óvoda
Szabó Istvánné a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft vezetőjeként kéri az Önkormányzatot, hogy a Selyem út
101. szám alatti Óvodai épületük gyermek mosdójának felújításához nyújtson támogatást.
A kérelmében leírja, hogy az épületben található vizesblokk a 40 éves működés alatt teljesen elhasználódott,
leamortizálódott.
A munkálatok műszaki tartalmának meghatározásában az Insula Bau Kft és a Gyomaszolg Ipari Park Kft is
közreműködött árajánlat adás formájában azonban az ajánlatok műszaki tartalmában eltérés tapasztalható.
A felújítás várható bekerülési költsége bruttó 2.737.532 Ft (az alacsonyabb árat ajánló Insula Bau Kft. ajánlata
alapján).
Az óvodavezető kérelme és az árajánlatok a csatolt mellékletben megtalálhatók.
Tulipános Óvoda
Giricz Ilona óvodavezető kérelmében kéri az önkormányzat segítségét a Tulipános Óvoda külső vakolatának
felújításában.
Az óvodavezető levele mellékletében benyújtotta a Gyomaszolg Ipari Park Kft árajánlatát, mely az épület külső
lábazati vakolatának helyreállítása és a teljes homlokzat átfestését tartalmazza.
Az ajánlat bruttó összege 1.773.664 Ft.
A 2014. évben a Társulás által fenntartott Kistérségi óvoda működése 1,5 millió Ft Önkormányzati kiegészítést
igényelt, így a nonprofit óvodákkal kötött köznevelési szerződés értelmében 1,1 millió Ft támogatást szükséges
biztosítani ezen óvodák részére is. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezetben a Kistérségi óvoda működtetésére
a kalkulációk szerint 3,6 millió Ft kiegészítés válik szükségessé, a nonprofit óvodák részére pedig ez alapján közel
2,9 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítania. Ezek a számok viszont csak terv számok, a tényleges
kiegészítés összege 2015. év végén válik ismertté.
Az alábbi táblázatban látható a kiegészítő támogatások összege:
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A

B

C
D
E
Támogatás 2015.
Támogatás 2014. évre
évre vonatkozóan vonatkozóan
(nem működési
(nem működési Támogatás
Felújításra kért
célú)
célú, tervezet)
összesen (B+C) támogatás

Csemetekert Óvoda
(Kistérségi Óvoda)

0 Ft

0 Ft

0

Gyermekliget Óvoda

473 100 Ft

1 239 900 Ft

Tulipános Óvoda

157 700 Ft

413 300 Ft

980 000 Ft

F
Többlet
támogatás
összege
(E-D)

G
2015. évben
átadandó össze

980 000 Ft

980 000

1 713 000 Ft

2 737 532 Ft 1 024 532 Ft

2 264 432

571 000 Ft

1 773 644 Ft 1 202 644 Ft

1 615 944

A fentiek alapján kiderül, hogy a kiegészítő támogatások ellenre is a többlet támogatások szükségesek az óvodák
számára.
Amennyiben a felújítások megvalósítását a T. Képviselő-testület támogatja, és a be kívánja számolni a 2014 -2015
évi kiegészítő támogatást, akkor az idei megvalósítás érdekében a decemberben esedékes 2015. évi támogatást
korábban át kell adni az óvodák számára és plusz forrást kell kijelölni. Ez a megoldás kockázatot tartalmaz, mivel a
2015. évi támogatási összeg változhat.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a
Csemetekert Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges 980.000 Ft összeget
biztosítsa a 2015. évi költségvetés felhalmozási célú tartalékában pályázati
saját erőre elkülönített forrás terhére.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Tulipános
Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges 1.615.944 Ft összeget biztosítsa a
2015. évi költségvetés felhalmozási célú tartalékában pályázati saját erőre
elkülönített forrás terhére.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a
Gyermekliget Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges 2.264.432 Ft
összeget biztosítsa a 2015. évi költségvetés felhalmozási célú tartalékában
pályázati saját erőre elkülönített forrás terhére.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület támogatja Csemetekert Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges 980.000
Ft összeget biztosítja a 2015. évi költségvetés felhalmozási célú tartalékában pályázati saját erőre elkülönített forrás
terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Gyermekliget Óvoda támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület támogatja Gyermekliget Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges
2.264.432 Ft összeget a 2015. évi kiegészítő támogatási összeg felhasználásával biztosítja a 2015. évi költségvetés
felhalmozási célú tartalékában pályázati saját erőre elkülönített forrás terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Tulipános Óvoda támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület támogatja Tulipános Óvoda kérelmét, a felújításhoz szükséges 1.615.944 Ft
összeget a 2015. évi kiegészítő támogatási összeg felhasználásával biztosítja a 2015. évi költségvetés felhalmozási
célú tartalékában pályázati saját erőre elkülönített forrás terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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A Csemetekert Óvoda (5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.) szülői munkaközössége 2014.11.24én kelt levelében azzal a kéréssel fordult Toldi Balázs Polgármester Úrhoz és az
intézményvezetéshez, hogy jobb körülményeket szeretnének gyermekeik óvodás éveinek
eltöltéséhez az intézményben. Felülvizsgáltam az általuk felsorolt problémákat, néhány tétel
hosszú távú feladat (udvari játékeszköz pótlása, a felújítás megtörtént és karbantartása
folyamatos). Az evőeszközök, tányérok folyamatosan pótolva vannak, csorba törött mindig
selejtezésre kerül, az ágyak huzata javítható, pótolható, erről tudomásom eddig nem volt.
Megállapítottam azonban, hogy az intézmény költségvetésében eddig megvalósult mosdó
szerelvényezésén, hibáinak karbantartásán túl többet a jövőben sem tudunk finanszírozni a
mosdó felújítására. A karbantartó az intézmény alakulásakor feltárta minden tagóvoda
karbantartási problémáit, már akkor tájékoztatott, hogy a Csemetekert Óvodában egy gyermek
WC használhatatlan, ennek oka, hogy az előző fenntartás alatt valamilyen okból
betontörmelék dugítja el a lefolyót, valamint a szennyvíz lefolyó csövezése nem megfelelő
lejtéssel van ellátva, ezért hetente- kéthetente mesterségesen (nagy nyomású víz
bejuttatásával) tisztítja át a rendszert. 2012.09.01. óta nem volt lehetőség a mosdó felújítására.
2012.09.01. hónaptól 4 hónapra tervezett költségvetésünkbe kellett belefémünk. 2013-as
évben a nevelési időben nem tudott megvalósulni a mosdó felújítása, hiszen szeptember végén
tájékoztatott Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó asszony, hogy a személyi kiadások
túlfmanszírozására elkülönített összeget nem kell visszautalni az Állam.kincstár számlájára,
akkor már a gyermekek elkezdték a tanévet, tehát a mosdó felújítása ellátási problémákhoz
vezetett volna, az idén pedig a csökkenő gyermeklétszámból adódó költségvetési
nehézségeink nem tették lehetővé .
A szülőkkel rendkívüli munkaközösségi értekezleten megtárgyaltuk a lehetőségeket, és arra
kértek, hogy az Önkormányzattól kérjek segítséget a mosdó felújítási munkálataira.
Tájékoztattam őket arról is, hogy ez milyen pénzügyi hatással van a nem önkormányzati
fenntartásban működő intézmények önkormányzati fmanszírozására, ennek ellenére kértek
engem, hogy az előterjesztést mindenképpen tegyem meg az Önkormányzat felé.
1
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OM Azonosító: 201827
Izsó Csaba a szülői közösség tagjaként vállalta, hogy a karbantartó segítségével felülvizsgálja
a mosdó felújítását és elkészíti a költségtervet, melyet mellékelten csatolok.
Kérem Önöket kérelmem pozitív elbírálására.
Tisztelettel:

Gyomaendrőd,

2014. december 3.
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Tisztelt Polgármester Úr!
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A 2012-es tanév első szülői értekezletén, az intézmény vezetője ígéretet tett arra, hogy a
szegényesen felszerelt óvodánk fejlesztése érdekében mindent tőle telhetőt megtesz.
Élhetőbb, higiénikusabb körülményeket teremt gyermekeink számára. Ugyanezen tanév
második felében tartott szülői értekezletén szintén ígéretet tett arra, hogy a nyári szünetben
az óvoda felújításra kerül. A 2013. szeptemberi tanévnyitón sajnálattal szembesültünk azzal,
hogy gyermekeink óvodás körülményei semmit nem változtak!
Mint a mellékelt fényképek mutatják:
az udvari játékok elhasználódtak, a megmaradt játékok felújításra illetve cserére
szorulnak
a csoportszobák nincsenek kifestve
a mosdóban a büzelzáró nem funkcionál (már az épültbe belépve érezhető a
kellemetlen szag)
öt wc-böl három használható
az evőeszközök, poharak, tányérok erősen elhasználódtak
az ágyak kopottak, szakadtak.
Az óvodánk egyetlen pozitívuma mára már csak az óvodai személyzet (óvónénik, dajka
nénik) maradt, akik ilyen szegényes körülmények között is mindent megtesznek azért, hogy
gyermekeink jól érezzék magukat, és megfelelően felkészüljenek az iskolaévekre.
Levelünkkel nem szeretnénk senkit megbántani, kizárólag gyermekeink érdekeit tartjuk
szem előtt. Ha lehetőség van arra, hogy gyermekeink jobb körülmények között töltsék az
óvodai éveiket, akkor ehhez segítségét szeretnénk kérni.
Ezúton is szeretnénk meghívni óvodánkba, hogy személyesen is meggyőződhessen
óvodánk hiányosságairól.
Tisztelettel megköszönjük figyelmét!
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Gyomaendrőd

2014-11-24

Kapják: 1. Polgármester
2. Intézményvezető
3. SZMK. elnök
4. Csemetekert óvoda

ELŐTERJESZTÉS

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Csemetekert tagintézmény

Gyomaendrőd

Blaha út. 8.sz.alatti

Épületének WC-Mosdó helységeinek szükséges felújítási,
korszerűsítési

munkáiról.

1, Mosdókagylók cseréje , régi repedt , nem megfelelően
rögzített kagylók cseréje . --- 6db.
2, Mosdó csaptelepek cseréje, régi, korszerűtlen , nem megfelelő
magasságban lévő csaptelepek cseréje. ---6db.

3, Vízvezeték cseréje a mosdókagylók mögötti falszakaszon,
régi , nem megfelelő csőrendszer bontása. A beépített hidegmeleg víz keverő berendezés állandó hőmérsékletre beállított
30-35Celsius hőmérsékletű vizet szállít a kézmosókhoz , ezért
csak egy szál cső kiépítése szükséges. Új csőrendszer kiépítése a
kagylók alatt falba süllyesztve. ---8fm.
4, Oldalfal burkolása a mosdók mögötti falszakaszon, régi
burkolatok eltávolítása, új kerámia mozaik falburkolat készítése
, fehér színben . ---9m2.
5, WC-kagyló cseréje, ismeretlen okból betondaraboktól
eldugult használhatatlan WC-kagyló cseréje. ---1 db.

6, Kerámia járólap cseréje, WC-kagyló cseréje miatt,
--- 4m2

7, Rozsdamentes , saválló Kór-acél pisszuár kialakítása, az
utolsó kettő WC-kagyló helyén. 120cm - 150cm szélességben,
---1 db.
vízöblítési lehetőséggel.
8, WC-előtér felnőtt kézmosó kagyló cseréje, repedt régi kagyló
--- ldb.
cseréje.
9, WC-előtér felnőtt kézmosó csaptelep cseréje, régi csak hideg
víz szállítására alkalmas csaptelep cseréje, új korszerű hideg---1 db.
meleg víz szállítására is alkalmas készülékre.
10, WC-előtér felnőtt kézmosó , meleg víz hálózat kiépítése, a
hidegvíz cső fölé , a meleg vizet szállító cső kiépítése.--- 1Ofm.
11, WC-előtér felnőtt kézmosó oldalfal burkolat készítése,
kerámia mozaik falburkolat készítése, fehér színben. ---3m2.
12, Kis-mosdó helység, a régi bölcsödei épületrészben, hidegmeleg víz keverő berendezés beépítése , amely állandó
hőmérsékletre beálított 30-35Celsius hőmérsékletű vizet szállít
a kézmosókhoz. Hideg -meleg víz keverő berendezés ---1 db.
13, Kis -mosdó helység, víz hálózat kiépítése. ---lOfm.
14, Kis - mosdó helység, csaptelep cserék.

---3db.

15, Udvari szennyvíz fordító aknák javítása, régi nem megfelelő
lejtésű és keresztmetszetű szennyvíz fordító aknák kenése ,
---2db.
glettelése, javítása.

A fent felsorolt munkálatok költsége 2015-ös árszinten : Anyag
és Munkadíj : Össz:
980 OOO Ft ÁFÁ-val együtt.
Tisztelettel : Izsó Csaba
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Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 101.
lkt.sz.: .J.::-1.::';2014.
Tárgy: Fejlesztési támogatás kérése

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Toldi Balázs polgármester részére
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott szabó Istvánné a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. vezetője
azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselő
testülethez, hogy óvodám gyermek mosdójának felújítását támogatni
szíveskedjenek.
A kérésemet az alábbiakra alapozom:
2014 áprilisában megújításra került a feladat ellátási szerződés az
önkormányzat és intézményem között. Az új szerződés 4. pontja szerint a város
valamennyi óvodája egységes támogatásra számíthat a fenntartó típusától
függetlenül. Tudomásomra jutott,hogy az önkormányzat által fenn tartott
óvodák az állami normatíván felül többlet támogatásra szorulnak.
Óvodám esetében a többlet támogatást szeretném a gyermekmosdó
felújítására fordítani. A Selyem Úti Óvoda több mint 40 éve működik ebben az
épületben, vízelvezetője, csapjai, wc, mosdó kagylói elavultak rozsdásak, a
bűzelzárók nem jól működnek.
Számomra még nem ismert a szerződés szerint járó összeg, ezért meghatározni
a kért támogatás nagyságát nem tudom, de a mellékelt költségvetési összegre
(melyet Önök jóváhagynak) a munkálatokhoz szükségem lenne.
Kérem szíves megértésüket és a gyermek mosdó felújításának támogatását.
Melléklet:2 db szakember által készített költségvetés.
Tisztelettel:
Gy_ei·mekliget Nonprofit Kft;.
0502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1. ÁOZ.: 21904428-1-04
3
Cisz.: 04-09-008459
-fi
S:inkasz.: 53200015-1000~
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Szabó Istvánné
intézményvezető

(

INSULA BAU KFT
5500 Gyomaendrőd
Kossuth u. 8.
Adószám : 13199337-2-04
Számla SZ.:53200125-11064662

Név : Gyermekliget Óvodai
Oktató Kft
Cím : Gyomaendrőd
Selyem utca 101

A munka leírása: az óvoda épületében
lévő vizesblokk felúj ítási munkái.

Kelt:

2014.1 2.01.

Készítette : Insula Bau Kft

Készült: az ÖN 2014/II féléves árszintjén
Költségvetés
Megnevezés

Anyagköltség

Díj költség

1. Építmény közvetlen költsége

1.259.357

896.180

1.1 Közvetlen önköltség összesen

1.259.357

896.180

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára

27.00%

2.155.537
581.995
2.737.532

e

INSCLA .óAU KFT.
)500 Gy-..··naendrod Kossuth u. 8.
AdószC:. ff 13199337-2-04
Sz.13 Sl 53200125-' 106'4662

J)~lr

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése
31
33
36
42
45
47
71
81
82

e

Helyszíni beton és vasbeton munka
Falazás és egyéb kőművesmunka
Vakolás és rabicolás
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

!. Fejezet munkanemei összesen

Anyagköltség

Díj költség

9.750
0
8.584
307.326
155.000
29.818
5.000
52.260
691.619

19.670
2.640
93.640
282.345
8.500
57.321
6.600
102.106
323.358

1.259.357

896.180

1. oldal

------- ----------------------------------Ssz.

1

Tételszám
Tételkifrás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

31-000-13.2 (69)
Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig,
kavicsbetonból víz-szennyvízcső kibontásnál.
0
5 m2

2

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

2.684

0

13.420

31-030-11.1.1.2-0112110 (20)
Felbontott beton aljzat pótlása helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavics betonból, e 8/10 - e 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
C 12/15 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

e

0,5 m3
3

19.500

12.500

9.750

6.250

0

330

0

2.640

33-063-3.2.l (15) ÖN
Horonyvésés,
téglafalban,
8 cm2 keresztmetszetig

8 m
4

36-001-1.2.1-0600030 (5)
Vakolat javítás, lebontott csempe burkolatnál kézi felhordással,
felületképző (simító) meszes cementhabarccsal,
tégla-. kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban
Hs60-cm, sim1tó, meszes cementhabarcs mészpéppel

342

2.574

8.584

64.607

Felület feldurvítása burkolandó felületen,
vésővel, kőműves kalapáccsal (pekkelés)
24,9 m2
0

1.166

0

29.033

968

0

24.684

1.584

0

39.758

25,1 m2
5

6

36-014-4.2 (11)

42-000-2.l (6)
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolar bármely méretű kőagyag, mozaik vagy
tört mozaik (NOVA) lapból
25,5 m2

7

0

42-000-2.2 (7) ÖN
Lapburkolatok bontása,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű
mozaik, kőagyag és csempe
25,1 m2
0

Kés/l!lt a TERC I(ft. TERC VlP költségvetés 2014.3 BRONZ progrruncso1nagjával.
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN nonnagyüjteményben szereplő szöveg egyezőségét.
M
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2. oldal

Ssz.

8

9

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

42-000-2.3 (8) ÖN
Lapburkolatok bontása,
lábazatburkolat 0,50 m magasságig,
egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben,
lüxlO - 20x20 cm-es lapméretig
32,4 m
0

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

726

0

23.522

beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó
24,9 m2
224
308

5.578

7.669

171.050

107.500

87.975

54.825

42-011-1.1.1.1-0313027 (1) ÖN
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének
felületelőkészítése

10

11

(

42-012-1.1.1.1.1.2-0313021 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
1Ox10 - 20x20 cm közötti lapmérettel
MAPEI Keraflex Light Sl C2TE Sl cementkötésű
ragasztóhabarcs, szürke,
Keracolor FF Flex fugázó, fehér
50 m2
3.421
( 2.150
"'-----.
42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 (9)
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,
Ultracolor Pius fugázóhabarcs, fehér
25,5 m2
3.450
2.150

Készült a TERC Kft. TERC VJP költségvetés 2014.3 ~ BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyüjteményben szereplő szöveg egyezőségét.
C:\KÖLTSÉGVETÉSEK 2014\SELYEM UTI ÓVODA\Vízcsblokk folújítása kv 1.slo8

3. oldal

Ssz.

12

13

14

15

16

17

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

42-071-4-0150764 (4)
Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak
védelméreszimmetrikus, asszímmetrikus kíalaldtással,
műanyagból, színterezett alumíniumból,eloxált alumíniumból,
fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és
szálcsiszolt rozsdamentes acélból,3-15 mm vastagsági mérettel
h = 2,5m, íves PVC élvédő profil H=lOmm, színes
10,5 m
795
308

8.348

3.234

42-071-6-0152508 (6)
Kiegészítő rendszer elhelyezése csempéből rakott falburkolatban
szellőző műanyagból 250/250 mm-es.
2 db
1.250
198

2.500

396

814

31.875

20.757

8.500

155.000

8.500

47-000-1.21.2.1.1.1-0320611 (38)
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal),
vakolt felületen,
bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen
366
57,9 m2

484

21.191

28.024

47-011-15.1.1.1-0151201 (90)
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér
57,9 m2
149

506

8.627

29.297

K42-011-2.l.1.5.l-0222039 (68)
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel,
10-100 mm átlagos rétegvastagság között
helyszinen kevert misunggal vagy esztrikkel
25,5 m2
1.250
K45-005-2.7-0000001 (9)
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
Mosogatók alatti támasz készítése koracélbót
1 db
~~~ ···.

KCszült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszamot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét.
C:\KÖLTSEGVETÉSEK 2014\SELYEM UTI ÓVODA\Vízcsblokk f'clújítasa kv l.slo8

4. oldal
Ssz.

18

19

20

21

(
22

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

K71-001-1.l.l.l.1-0000001 (1)
Elektromos vezeték kiépítése bolylerhez.(falon kivül)
1 klts
S.OOO

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

6.600

S.OOO

6.600

81-000-1.l.2 (2) ÖN
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatomából
lángvágással, deponálással,
DN 65 - 80 között
18 m

0

682

0

12.276

81-000-1.5.2 (21) ÖN
Csővezetékek bontása,
ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű
PVC csővezeték leszerelése,
DN 65 - 100 között
10 m

0

638

0

6.380

81-001-1.3.6.1.1.1.1-0333004 (276)
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-XbíAl/PE-HD anyagból,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön
tételben),
DN 12
HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső 16x2 PE-RT, Kód:
HAKA-680.0223
284
540
3S rn

9.940

18.900

81-002-3.2.1.1.4-013100S (328)
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN65
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63xl,9x2000 mm,
KAEM063/2M
1.064
1.830
15 m

lS.960

27.4SO

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot kü\'etö ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyüjteményben szereplő szöveg egyezőségét.
C:\KÖLTSEGVETÉSEK 2014\SELYEM UTJ ÓVODA\Vízesbloh.k fölújítása kv l.sloS

5. oldal
----

Ssz.

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

-

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj
·--------·-

23

24

25

26

27

(

28

29

81-002-3.2.1.1.6-0131007 (330) ÖN
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN 100
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 11 Ox2,2x2000 mm,
KAEM110/2M
10 m
1.836
1.950

18.360

19.500

17.600

8.000

17.600

0

968

0

18.392

82-000-3.2 (13) ÖN
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
falikutak, mosdók
9 db
0

1.672

0

15.048

82-000-3.4 (15) ÖN
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
WC csésze tartozékokkal
10 db
0

3.916

0

39.160

82-004-1.3-0230012 (3) ÖN
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,
elektromos bekötés nélkül,
80.01- 200 liter között
Energiatakarékos forróvíztároló, H 120 E típus, 120 1
75.181
1 db
13.882

75.181

13.882

82-009-5.1-0112631
Mosdó vagy mosómedence berendezés elbelyezése és bekötése,
2db falikoroggal,2db MOFÉM sarokszeleppel,nyomó
összekötőcsővel, 1d? MOFÉM leeresztőszeleppel
bűzelzáróval,MOFEM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz.egykaros
mosdócsapteleppel
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 50 cm.
3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70
28.550
12.952
9 db

256.950

116.568

K81-013-1.4-0000001 (4)
Vezeték kiépítés bolylerhoz (víz-szennyvíz rákötés)
1 klts
8.000
82-000-1.2.l (3) ÖN
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
19 db

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával.
A t~telszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN nonnagyüjteményben szereplő szöveg egyezöségét.
C:\KÖLTSÉGVETÉSEK 2014\SEL YEM UTI ÓVODA\Vízesblokk foll~Jítása kv l.slo8

6. oldal
----------------------------------------

Ssz.

30

31

32

33

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

82-009-11.1.1.2-0110231
WC csésze elhelyezése és bekötése, 1 db műanyag
öblítötartállyal,
1 db sarokszeleppel, !db falikoronggal,l db FIL-NOX flexibilis
vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével
porcelánból,
alsókifolyású,
laposöblítésű kivitelben gyermek
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze,
6 1 alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00,
WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61
10 db
29.900
9.932
82-009-12.2.1-0135121 (64)
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC csatlakozó,
alsó kifolyású WC-hez
WC-csatlakozó idom , műanyagból
10 db
1.850

330

82-009-21.1-0237472 (150)
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése
ACO műanyag padlóösszefolyó DN 70/100 vízszintes, l 50x150
mm, r.m. acél .
2 db
8.954
2.134
82-012-61.2.l (205) ÖN
le- és visszaszerelése,
festés előtt illetve festés után,
acéllemez radiátor,
10 tagig
2 db

A tétel ára összeseu (H.UF)
Anyag
Munkadíj

299.000

99.320

18.500

3.300

17.908

4.268

Fűtőtestek

34

0

660

0

1.320

82-016-1.1.1-0220501 (1)
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
papírtartó
Krómozott alumínium WC papírtartó
10 db
2.408

1.210

24.080

12.100

------------------------~--------

Munkanem összesen:

1.259.357

---

896.180

Készült a TERC Kft. TERC VJP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával.
A tétc!„zámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN nonnagyűjteményben szereplő szöveg egyezöségét
C:\KÖLTSÉGVE rÉSEK 2014\SELYEM UTI ÓVODA\Víze~blokk foliIJítá::>a kv l .slo8

Név:.Se!yem úti Óvoda
Cím :5500

Gyomaendrőd,

Selyem út .....

Kelt:
Szám:

A munka leírása: Gyomaendrőd,
Selyem úti Óvoda vizesblokk és konyha felújítása

2014.12.03.

Készítette:

Készült:20!4.0l.OI- i árszínten
Költségbecslés
Megnevezés

Anyagköltség

Díj költség

l. i'~nítmény közvetlen költsége

l.590.169

1.001.358

1.3 Építés közvetlen költségei

l.590.169

1.001.358

1.4 Közvetlen önköltség összesen

1.590.169

l.001.358

2.1 Árkockázati fedezet vet.alap

l.590.169

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap

1.590.169

2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
3 .1 Tartalékkeret vetítési alap
4. 1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa

1.001.358
2.591.527
2.591.527
699.712

27.00%

5. f munka ára

3.291.239

Aláírás
Készült a TERC Kft. TERC VIP költsCgvetes 2014.3 -BRONZ progrmncsomagj!\v1-1J.
C \Mcntés\tcn.:\tcrcvip\2011 l\onszla\2014\Óvoda-Sel}cm l1u-v1zcsblokk é~ konyha !Cl újítás slo8

Munkanem

összesítő

Munkanem száma és megnevezése
42
45
47
82

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

I. Fejezet munkanemei összesen

Anyagköltség

Díj költség

340.704
27.950
102.480
1.119.035

446.148
5.700
293.310
256.200

1.590.169

1.001.358

Készült a TERC Ki\. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával.
C:\Mcntés\tcrc\tercvip\20 l l _I \onszla\2014\Óvoún-Sclyern úti-vizesblokk és konyha felújítás.slo8

1. oldal
Ssz.

Tételszám
Tételkiírás
42-000-2.1 (6)
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat bármely méretü
tört mozaik (NOVA) lapból
24 m2

2

3

4

5

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

kőagyag,

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

mozaik vagy
0

660

0

15.840

1.080

0

99.792

42-011-2. 1. 1.1-0216002 (27)
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
MUREXIN LF 1 mél!Jlapozó
92,4 m2
, 160 /
, 180

14.784

16.632

258.720

241.164

67.200

72.720

42-000-2.2 (7)
Lapburkolatok bontása,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretü
mozaik, kőagyag ésŐsempe
92~ m2
_
0

42-012-I.l.l.1.1.2-0212001 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
1Ox10 - 20x20 cm közötti lapmérettel
LB-KnaufBASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti ClT
minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K0061701 l
LB-KnaufColorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K.00625***
/1
92,4 m2
2.800
2.610
42-022-I.l.l.2.2.1-0212003 (11)
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, csőszásmentes kőporcelán lappal,
diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-KnaufGRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófütéshez is,
Cikkszám: K.00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*~*
24 m2
Ci:8őo
3.030
--·-----'~

Készült a TERC Kfi. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ programcsomagjával
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN nornrngyüjtc111Cnybcn s<:!:cn:plö sL..Oveg cgyc7.ösé.gét.
C:\Mcntés\tcrc\tcrcvip\201 l _ l \onszl<i\2014\0vodn-Sclyc1n üti-vizesblokk és konyha fellijítás.s!o8

2. oldal
Ssz.

6

7

.,
u

9

10

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

45-005-2.1-0910047 (4)
"K" TÉTEL
Meglévő 3 medencés mosogató tmióvázának cseréje,
rozsdamentes zártszelvényból, mosogatók közötti "T" takaró
profillal
1 db
27.950
5.700

27.950

5.700

47-000-1.99.1.2.1.2-0218023
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
felület glettelése zsákos kiszerelésü anyagból (alapozóval,
sarokvédelemmel),
bármilyen padozatú helyiségben,
vakolt felületen,
1,5 mm vastagságban
tagolt felületen
belsőtéri nagyszilárd9ágú glettelőgipsz ....
1-242
191 m2 ;)
795

46.222

151.845

4 7-004-130-013 0722
Fedőmázolás, belső ajtón, fa szerkezeten mügyantabázisú
zománcfestékkel 2 rétegben, felület előkészítéssel
21 m2
1.060
870

22.260

18.270

47-011-15.1.1.2-0151201
"K"TÉTEL
Diszperziós festés
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100,
(beltéri vakolatjavítások felületén)
191 m2
('
178

645

33.998

123.195

82-009-5.1-0112751 (17)
"K" TÉTEL
Meglévő, mosdókagyló (gyermek) bontása és új mosdókagyló
felszerelése, új víz és szennyvíz vezeték rendszer kiépítésével,
csapteleppel, elzáró szelepekkel,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
(fajlagos ár)
9 db
58.315
12.300

524.835

110.700

Készült 'a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3 - BRONZ progrnmcsomngjiival.
A tétclszílmot kövctö ÖN jelölés garantálja a költségvetési télcl és az ÓN normagyüjtcnténybcn szereplő szöveg egyezőségét
C:\Mcntés\tcrc\tcrcvip\2011_1 \onszla\20 !..J\Ovoda-Selycm úti-vi'lcsblokk és konyha fc!újítt'ls.sto8

3. oldal
Ssz.

I1

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

82-009-11. l. l. I-O 11001 I (48)

"K"TÉTEL
(gyermek) WC csésze bontása és új WC csésze
bekötése,
víz és szenyvíz vezeték szereléssel, öblítőtaiiállyal,
sarokszeleppel, WC ülőkével, porcelánból, komplett
(fajlagos ár)
10 db
59.420
14.550
Meglévő

Munkanem összesen:

594.200

145.500

1.590.169

1.001.358

Készült a TERC Kft. TERC VJP költségvetés 2014 3 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot követö ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétd Cs az ÖN nornrngyíijteményben szereplő szöveg egyezöségi:t
C·\Mcntés\tcrc\tcrcvip\20 ! I _ l\onszla\20 l .f\Ovo<la-Sel) e111 úti-vizesblokk Cs konyha felüjitils.slo8
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Azzal a kéréssel fordulok a Polgármester Úrhoz, hogy a Tulipános Óvoda külső vakolatának
javítását engedélyezni szíveskedjék.
Indokaim:
Az óvoda vakolata 2006 óta vár javításra. Mivel vizes volt a lábazat, azzal a céllal lett
a vakolat eltávolítva, hogy a fal száradjon. A szakemberek speciális vakolatot javasoltak
javításra, ami pár évig ellenáll a víznek.
Mellékelem az árajánlatot a munkálatok elvégzésére.
Bízom a kedvező elbírálásban.

Gyomaendrőd,

2014. november 10.

Tisztelettel

Giricz Ilona

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Név: Gyomaendröd Város Önkormányzata
Cím : 5500 Gyomaendröd, Szabadság tér 1

Kelt:

2014. november 10.

Készítette Paróczai Zoltán
A munka leírása: Gyomaendröd.
Öregszölö, Tulipános Óvoda, homlokzatának
külsö lábazat szárító vakolattal történö helyreállítási. javítási munkái
új homlokzatfestéssel
Készült: 2014.január 01-i árszinten
Költségvetés föösszesítö
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

761.606

634.980

1.3 Építés közvetlen költségei

761.606

634.980

1.4 Közvetlen önköltség összesen

761.606

634.980

2.1 Árkockázati fedezet vet.alap

761.606

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap

761.606

2.5 Fedezet vetítési alap 1.4

634.980

3.1 Tartalékkeret vetítési alap

4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa

1.396.586

27.00%

5. A munka ára

1.396.586
377.078
1.773.664

Aláírás
Készült a TERC Kft. TERC VIP költség.vetés 201-l-.3 - BRONZ prognimcsomagjával.
C:'MC'ntés tcrc'tcrcvip·.2011_1 onsz!a<2014·Óvoda~Tulipános 1)vi Ör<.:g:v.610 homJok7,at fclújit:is.slo8

2. oldal
Ssz.
11

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

47-000-158-0418392
Fal.felület előkészítése. részmWlkák homlokzati festékeknél.
felület glettelése műgyantával javított ásványi készítrnényekkel. tagolt vakolt
felületen
külső glett. porfonnájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanyag,

80 m2
12

180

210

14.400

16.800

120

18.900

25.100

Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötöanyagű lazúr falfosték. tön fehér
290 ml
532
390

154.230

113.100

35.136

22.320

761.606

634.980

47-003-6-0142995
Homlokzat n1élyalapozása akril kötöanyagú mélyalapozóval. egy rétegben.
tagolt. vakolt felületen
weber G700 mélyalapozóval

210 m2
13

90

47-013-3.4.1.1-0159528 (25)
Szilikát festések,
szilikát kötöanyagú. helyszínen színezett. vízbázisú
színes-dekoratív hon1lokzati lazúr testékkel.
n1egfelclöen előkészített alaptelületen.
vakolaton. két rétegben.

tagolatlan sin1a felületen

14

47-031-3.5.1.2-0130425(111)
"K"TÉTEL
Külsö fafelületek (párkány) festése. barna színben
48 ml
732

Munkanem összesen:

465

Készült a TERC Kft. TERC VIP költst!gvctés 2014.J -BRONZ progrJmcsomag.iával.
A tétcls;r.ámot kövctö ÖN jclö!Cs garantálja a költségvi.::tl~Í t~tcl l'S az ÖN nonnag:yűjtcményben szereplő szöveg cgyczösCgét.
C:'\<knt~~ ten.: tercvip.201 ! _ [ ·.onszla 2014'·0wxla-Tuiipános ovi Örcgs1:ölö homlok7.at fc!újit:ls.s!o8

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Orvosi rendelők felújítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2014. novemberi ülésen tárgyalta a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám
alatti orvosi rendelők felújításának előkészítését. A novemberben beérkezett ajánlatok alapján a KT nem azt a
döntést hozta, hogy az ajánlatkérés kerüljön megismétlésre.
A felkeresett tervezők:
·
Hegedűs Elek (Gyomaendrőd)
·
Bárdi Tervező és Beruházó Bt. (Gyomaendrőd)
·
MLR Stúdió Kft. (Békéscsaba)
·
HR Építészstúdió Kft. (Békéscsaba)
Az ajánlatkérésben rögzített elvárt műszaki tartalom:
Komplex energetikai felújítás
nyílászáró csere
külső hőszigetelés
mennyezeti hőszigetelés
fűtés korszerűsítés, gépészet korszerűsítés
elektromos hálózat felújítás
ivóvízhálózat felújítás
Belső terek komplex felújítása
szükség szerint nyílászáró, és burkolat csere
Tetőszerkezet felülvizsgálata, felújítása
A tervező által javasolt egyéb műszaki tartalom
az egészségügyre vonatkozó építésügyi jogszabályokban foglalt előírások betartása miatt szükségessé váló
építési, átalakítási munkálatok
pl.: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet
A tervezői ajánlatok bekérése során kértük az ajánlatok megbontását.
1.
az épületek teljes állapotfelmérése, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra, a megvalósítandó műszaki
tartalom becsült költsége (határidő: 2014. december 31.)
2.
a megvalósítandó műszaki tartalom tervezési díja (határidő: 2015. március 31.)
A megbontás oka az, hogy az 1. fázis eredményeként el lehet dönteni, hogy érdemes-e a beruházás teljes
megvalósítása.
A beérkezett ajánlatok a következők
Fő út 3
Dr Pikó Béla u. 3.
Állapotfelmérés,
Állapotfelmérés,
Engedélyezési
Engedélyezési
Ajánlat adó
javaslat a
javaslat a
tervdokumentáció
tervdokumentáció
megvalósítandó
megvalósítandó
elkészítése
elkészítése
műszaki tartalomra
műszaki tartalomra
Bárdi Terv
395.000 Ft + Áfa
425.000 Ft + Áfa 520.000 Ft + Áfa
585.000 Ft + Áfa
MLR Stúdió Kft 385.000 Ft + Áfa
385.000 Ft + Áfa 640.000 Ft + Áfa
640.000 Ft + Áfa
2.860.000 Ft + Áfa
2.340.000 Ft +
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Felmérési és
engedélyezési terv
1.925.000 Ft + Áfa
2.050.000 Ft + Áfa

HR
Építészstudió
Kft
Hegedűs Elek

1.400.000 Ft + Áfa
*

(8 pld.
engedélyezési és
4 pld. kiviteli
tervdokumentáció) 1.170.000 Ft + Áfa
*
*

Áfa (8 pld.
engedélyezési és 4
pld. kiviteli
tervdokumentáció) 7.770.000 Ft + Áfa
*
*

A fenti táblázatból kiderül, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Bárdi Zoltán nyújtotta be. A
Amennyiben a T. Képviselő-testület a beruházás elindítását támogatja, úgy javasoljuk a tervezés 1. fázisának, tehát
a „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra” tárgyú fázis elindítását, melyhez bruttó 1.162.050
Ft összeg szükséges.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám
alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti épület teljes felújításának elindítását.
Az „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra” tárgyú
tervezési fázis elkészíttetéséhez szükséges 1.162.050 Ft összeget a 2015. évi
költségvetésben TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített
előirányzat terhére biztosítsa

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám
alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti épület teljes felújításának elindítását.
Az „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra” tárgyú
tervezési fázis elkészíttetéséhez szükséges 1.162.050 Ft összeget a 2015. évi
költségvetésben TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített
előirányzat terhére biztosítsa

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca
3. szám alatti épület teljes felújításának elindítását. Az „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki
tartalomra” tárgyú tervezési fázis elkészíttetéséhez szükséges 1.162.050 Ft összeget a 2015. évi költségvetésben
TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített előirányzat terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand bérleti szerződés
jóváhagyása
Csányi István
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacok, az endrődi vásártér, a Templom-zugi, strand
és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalást írt ki [ 592/2014.(XII.18.)
önkormányzati határozat ].
A versenytárgyalásra az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt kellett meghívni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a versenytárgyalás lefolytatására a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot jelölte ki.
A zárt versenytárgyalásra kiírást Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2014. decemberi ülésén elfogadta,
azzal a kitétellel, hogy az induló bérleti díj mértékét a bérleti szerződés megszűnését követő elszámolási eljárás
eredményeképpen kell meghatározni.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 2015. január 29.-i ülésén elfogadta a
bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó elszámoláshoz Szabó Bálint által készített szakvéleményben meghatározott
vagyonértéket, amely összesen nettó 5,6 millió Ft.
Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyonelemeket a mellékelt szakvélemény tartalmazza.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság úgy döntött [ 30/2015. (I. 29.) Gye. Kt.
Pgtek. Biz. határozat ], hogy az endrődi és gyomai szabadstrand versenytárgyalására Pájer Sándor egyéni
vállalkozó, a Liget-fürdő Kft és a Zöldpark Kft kerüljön meghívásra, az induló bérleti díjat pedig nettó 100.000,- Ft/hó
+ ÁFA összegben határozta meg.
A Bizottság a 2015. február 4-i ülésén nem tudott döntést hozni, ezért a versenytárgyalást berekesztette. A
versenytárgyalás 2015. február 10-én folytatódott.
A versenytárgyalásra meg lett hívva Pájer Sándor egyéni vállalkozó, a Zöldpark Kft. valamint a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft.. A versenytárgyalástól visszalépett a Zöldpark Kft. valamint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Pájer Sándor a versenytárgyalási kiírástól eltérő ajánlatot tett. Az ajánlata: 15 év bérleti jogviszony, évi 200 ezer Ft
nettó bérleti díj és 5 millió Ft értékű út építmény tulajdonba adása az önkormányzatnak, amely természetesen a
bérlet ingatlan területén van, és a közlekedést biztosítja. Ennek alapján az éves szinten vállalt bérleti díj összesen
533.333,-Ft/év, ez a kiírás alapján számított évi 400 ezer Ft-nál több.
A felajánlott út vagyonértékét Szabó Bálint ingatlanvagyon - értékelő által készített ingatlanvagyon – értékelés
tartalmazza, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakértő az út értékét 5 millió Ft-ban határozta meg.
A szakértői vélemény szerint az út paraméterei az alábbiak:
1. szélesség: 3 m,
2. teljes hossz: 185 m,
3. mélység: 45 – 50 cm,
4. területe: 555 m2.
Az útat az önkormányzat szakemberei is értékelték, és 2.241.423,- Ft összegben határozták meg a vagyonértékét.
A Bizottság vagyonértéket 3 500 ezer Ft-ra módosította.
A Bizottság a versenytárgyalás eredményeképpen úgy döntött [ 30/2015.(I.10.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat ], hogy
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az önkormányzat 15 éves időtartamban kössön bérleti szerződést Pájer Sándor egyéni vállalkozóval.
A bérleti díj mértéke: nettó 260 ezer Ft/év.
A bérleti díjat 8 év elteltével felül kell vizsgálni.
Bérlő a bérleti díj megfizetésén felül a bérelt ingatlan területén általa létesített 185 m hosszúságú, 3 m
átlagszélességű, vegyes beton-, tégla,- cserép alappal rendelkező, szórt aszfalttal ellátott műutat a bérbeadó
tulajdonába adja. Felek az út értékét nettó 3,5 millió forint, azaz: nettó Hárommillió – ötszázezer forint értékben
határozzák meg.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy nettó 1,5 millió forint összegben sportpályát épít a bérelt ingatlan területén,
amely a bérbeadó tulajdonába kerül. Bérlő a sportpálya megépítését követően a használatbavételi engedély
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az építési munkák bizonylataival megkeresni a Bérbeadót.
A fentiek alapján a bérleti díj összeg évente nettó 593 ezer forintot tesz ki.
A Bizottság kéri a T. Képviselő – testületet, hogy hagyja jóvá a határozati javaslatban szereplő bérleti szerződést.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a gyomaendrődi ingatlan - nyilvántartásban 7701/1 hrsz.-ú,
strandfürdő megnevezésű, 7517 m2 területű, természetben a Templom-zugban található, valamint a 03/9 hrsz.ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha 4441 m2 területű, természetben a Hármas - körös ártérben lévő ingatlanokra
Pájer Sándor egyéni vállalkozóval (Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1. szám ) kötendő alábbi szövegezésű bérleti
szerződést.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
( tervezet )
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124, adószám:
15725527-2-04, statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04 ) képviseletében eljáró Toldi Balázs polgármester
Bérbeadó /továbbiakban: Bérbeadó/,
Pájer Sándor egyéni vállalkozó / adószám: 44854099-2-04 / Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1. szám ), mint Bérlő
között az alábbi helyen és napon a következő feltételek mellett köttetett:
A szerződés előzménye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai
szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalást írt ki. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a
versenytárgyalás lefolytatására a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot jelölte ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a zárt versenytárgyalási felhívást a 2014. december 25-i ülésén
jóváhagyta [ 593/2014.(XII.25.) önkormányzati határozat].
1)
A Bérbeadó tulajdonát képezi a gyomaendrődi ingatlan - nyilvántartásban 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdő
megnevezésű, 7517 m2 területű, természetben a Templom-zugban található ingatlan, valamint a 03/9 hrsz.ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha 4441 m2 területű, természetben a Hármas - körös ártérben lévő ingatlan.
2)
Bérbeadó az 1) pontban leírt ingatlanokat 2015. év március hó 1. napjától 2030 év március 31. napjáig bérbe
adja Bérlőnek, a Bérlő, pedig azt bérbe veszi.
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3)
Bérlő tudomással bír arról, hogy a Templom-zugi strand és kemping területén ( 7701/1 hrsz. ) a „Lélekkel a
Körösök mentén” projekt ( DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 keretében „Bárka Látogatóközpont” megvalósítása van
folyamatban. Bérlő köteles az ezzel kapcsolatos munkálatokat eltűrni. Bérlő kijelenti, hogy a projekt engedélyezési
terveit megismerte, az azokból fakadó üzemeltetési feltételek változást elfogadja.
4)
Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj 260.000,-Ft/év + ÁFA, azaz: Kettőszázhatvanezer forint/ év +
ÁFA. A Bérlő a bérleti díjat köteles a Bérbeadó részére a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján az esedékes
tárgyév június 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy
a bérleti díj mértékét 8 év elteltével felülvizsgálják, a piaci viszonyok változása, illetve az infláció mértékének
alakulása függvényében.
5)
Bérlő a 4) pontban meghatározott bérleti díj megfizetésén felül a bérelt ingatlan területén általa létesített 185 m
hosszúságú, 3 m átlagszélességű, vegyes beton-, tégla,- cserép alappal rendelkező, szórt aszfalttal ellátott műutat a
Bérbeadó tulajdonába adja. Felek az út értékét nettó 3,5 millió forint, azaz: nettó Hárommillió – ötszázezer forint
értékben határozzák meg.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy nettó 1,5 millió forint összegben sportpályát épít a bérelt ingatlan területén,
amely a Bérbeadó tulajdonába kerül. Bérlő a sportpálya megépítését követően a használatbavételi engedély
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az építési munkák bizonylataival megkeresni a Bérbeadót.
6)
A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. Bérlő az
átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés lejártával azt megőrizve
visszaszolgáltatni. A jegyzőkönyvben külön kell rögzíteni a Bérlő tulajdonát képező a bérlet ingatlan területén lévő
épületeket, építményeket. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
7)
Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az önkormányzat
nem biztosít támogatást:
1. strandok működtetése,
2. kereskedelmi és vendéglátó tevékenység,
3. Kemping szolgáltatás,
4. Kulturális és sportrendezvények szervezése.
8)
Bérlő ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jogszabály által előírt fenti tevékenységek működtetéséhez
szükséges képesítési feltételekkel rendelkezik, vagy ilyen személyt ( -eket ) alkalmaz.
9)
Bérlő kijelenti, hogy a fent megjelölt tevékenységek ellátásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése
és a hatósági előírások betartása az ő kötelezettsége, melyet Bérbeadó felé 2015. május 1. napjáig be kell mutatnia.
A bérleményekben tárolt dolgokért a Bérlő a felelős, azokat saját veszélyére tárolja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az átadott ingó és ingatlanvagyon elemeket bevonja a biztosított
vagyontárgyak körébe. Bérlő köteles az átadott ingó és ingatlanvagyon tárgyakra eső biztosítási díjat a Bérbeadó
által kibocsátott számla alapján megfizetni.
Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlőt terheli a hatályos jogszabályok által meghatározott működtetéssel
kapcsolatos feltételek biztosítása.
10) Bérlő a bérlet tárgyát illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
11) Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján végezhet felújítást,
beruházást, melyet írásban kell kérnie a Bérbeadótól.
12) A bérlemény bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondási ok esetén mind Bérbeadó, mind Bérlő rendkívüli
felmondással felmondhatja. A rendkívüli felmondást írásban kell megtenni.
Rendkívüli felmondási okoknak minősül:
- amennyiben a Bérlő a bérletet másnak átengedi,
- ha bérlő az őt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésével késedelembe esik,
- ha bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
amennyiben a Bérlő bérleti szerződés 9) pontjában meghatározott időpontig nem szerzi be a szükséges
engedélyt, vagy azt elveszíti,
- ha bérlő a bérleményt rendeltetésétől eltérő célra használja, annak állagában kárt okoz, azt rongálja,
amennyiben szerződő felek bármelyike ellen hivatalosan és jogerősen közzétett végelszámolási, felszámolási,
vagy csődeljárás indul.
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Ha Bérlő a fizetési kötelezettségének teljesítésére megállapított időpontig fizetési kötelezettségét nem teljesíti (pl.
bérleti díjat nem fizeti meg), a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - teljesítésre
írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további 8 napon belül
írásban felmondással élhet. A felmondás ezen esetben az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára
szólhat.
Ha a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályon előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban
megjelölt határidőben nem teljesíti, a Bérbeadó a határidőt követő 15 napon belül írásban felmondással élhet. A
felmondás ezen esetben az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.
A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a
bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított 8 napon belül
írásban kell közölni. A felmondás ezen esetben a hónap utolsó napjára szólhat.
13) Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt bekövetkező a Bérlő vállalkozói igazolványra való
jogosultságának megszűnése esetére az egyenes ágú hozzátartozók részére jogutódlást biztosít. Bérlőnek egy
hónapon belül meg kell neveznie, hogy az egyenes ágú hozzátartozói közül ki lesz az a személy, aki a jelen bérleti
szerződésben, mint jogutód a helyébe lép. Amennyiben Bérlő egy hónapon belül nem nevezi meg a jogutódját, úgy a
bérleti jogviszony megszűnik.
14) A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen bérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elfogadták, és jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Gyomaendrőd, 2015. év február hó ……... napján.

…………………………………………
Toldi Balázs
polgármester
Bérbeadó

…………………………………………
Pájer Sándor
Bérlő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS

az
5500 Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 7701/1
ingatlanon történt,

bérlő

által elvégzett

értéknövelő fejlesztésekről,

melyek már
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonába kerültek.

,•

Készítette:
Szabó Bálint
Ingatlanvagyon-értékelő

5600 Békéscsaba, Csorba utca 1.
Tel: 20/97-52-383

Az értékelés kelte:
2014-12-22.

1. oldal
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1. ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
Megbízás:
A:z. értékelő

(szakértő)

neve:

Az értékelés fordulónapja:
A szakvélemény érvényessége:
Az értékelés célja:
A:z. értékelés módszerei:
Helyszíni szemlék időpon~jai:

Szabó Bálint
5600 Békéscsaba, Csorba utca 1.
+36/20-97-52-383
OKJ: 5234103Ó0015401
2014-12-22.
90nap
Bérleti díj megállapításához
1. Költségalapú módszer
2014-12-17.

Az ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
5500 Gyomaendrőd, „Ternplomzug"
i
A:z. ingatlan helyrajzi száma:
Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 770111. !
Az ingatlan megnevezése:
1 Kivett strandfürdő
A:z. ingatlan leírása:
A vizsgálat tárgya, Gyomaendrőd belterületén a város Endrődi központjától kb. 1500
m-re, a Templomzug elnevezésű Körös holtág partján elhelyezkedő strandfürdő
területén található felépítmények, értéknövelő beruházások.

Forgalmi érték változásának megállapítása az ingatlanon végrehajtott fejlesztések
sor·án:
Költség alapú módszer alapján

5.600.000 Ft

Vé2ső

5.600.000 Ft

for2almi érték:
Azaz: Ötmillió-hatszázezer Forint

A megállapított értékek Áfa-t nem tartalmaznak. Az értékelés per-, teher-, és
igénymentes állapotra vonatkozik.

2014. december 22.
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2. FELADAT-MEGHATÁROZÁS
2.1 A megbízás tárgya
5500 Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 7701/1 alatti ingatlanon, bérlő által elvégzett
fejlesztések, melyek már a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonába
kerültek.
2.2. A megrendelő adatai, utasításai
Megrendelő:

Pájer Sándor

Kapcsolata az ingatlannal:

bérlő

2.3. Az értékelés célja

A megrendelő a következő 15 éves időszakra vonatkozó bérleti díj meghatározásával
kapcsolatos egyeztetés során kívánja felhasználni a dokumentációt, ezért vált
szükségessé az ingatlan piaci érték változásának meghatározása.

2.4. A megrendelő adatszolgáltatása, információk
A vizsgálat lefolytatása
~

~

A szakértői vizsgálatot a rendelkezésemre álló iratok áttanulmányozásával
kezdtem. Rendelkezésemre bocsátott dokumentumok:
1. Tulajdoni lap, térképmásolat.
A vizsgált ingatlan helyszíni szemléjét 2014-12-17-én tartottam meg. A telek
környezetét bejártam. Megvizsgáltam a környezetet, az ingatlan adottságait: az
elhelyezkedését, a közlekedési formákhoz való kapcsolatát, a jelenlegi használat
módját, az ingatlanon található felépítményeket.

3. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE
3.1. Regionális elemzés
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött
létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi
közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötödése az egyesülés
erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva készül a
harmadik évezred küszöbét átlépni.

Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik
meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint
hannincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és
társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari
területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban,
élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és
3. oldal
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korszerűsödő

kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást
kínál az itt élő emberek és az átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási,
szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán
értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 17 ezres
lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad
keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és
feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e
várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára.
Fekvés, éghajlat, környezet:
Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján
található kisváros. A város a Hármas-Körös bal partj~ annak árterületén fekszik. Az
1710-es években a város újratelepülése közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy
10 hektár lciterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének mintegy 80 %-a 85
méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi
löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb parti térség már lényegesen mélyebb
fekvésű, 84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A
csapadékviszonyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző, de az északi részeken 300 mmes évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú
részéhez tartozik.
Domborzati jellemzők, vizek:
A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen
szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki
kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely
folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát.
Népesség:
A lakosság száma 2002. év elején 15.656 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar
Kisebb számban megtalálható a német nemzetiséghez tartozónak vallók
száma, valamint a cigány etnikai kisebbség.
E cigány közösség 1995-óta, mig a német 1998-óta önálló kisebbségi önkormányzattal
rendelkezik.
nemzetiségű.

Értékek:
Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros Magyarország délkeleti részén. Az
országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több
turista keresi fel nyaranta a 16 ezer lakosú Békés megyei települést. A református
Gyoma és a katolikus Endrőd 1982-ben Gyomaendrőd néven egyesült, majd 1989-ben
nyilvánították várossá. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös
partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízi sportok kedvelőinek
paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti
célja is.
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A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú füútról Szarvas és
Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás - Dévaványa irányból.

Az. országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos
hangulatú alfüldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos,
sőt nemzetközi jeientőségű noveny- és állatvilág található. A reformkori
folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során
kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A
folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6
méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több
mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmj terület, amely szabadon látogatható.
A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi
sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi
pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak.
Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan
gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum,
az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európa szerte is ismert a
Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált
jármű látható. A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő
alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más
tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.

Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője,
melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban
teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé
nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású
az idült reumatikul, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A
fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium,
masszázs. A strand feszített víztükrű úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda
valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket.
Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és
kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és
Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörkölt-főző verseny. Nyaranta a Körös
parti városban az ország BNW motorosai, és a Volkswagen bogarak szerelmesei
találkoznak visszatérő rendszerességgel. A város határában MotoCross versenyeket
rendeznek, a Körös vizén pedig a vízi sportok szerelmesei küzdenek egymással.
Júliusban a hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a
gyomaendrődi művésztáborban.

4. AZ INGATLAN LEÍRÁSA
4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot
);;- Tulajdonos:
• GYOMAENDRŐD
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA,
Gyomaendrőd, Selyem út 124; Tulajdoni hányad: 111.
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címe

5500

>
>
>

Helyrajzi szám: Gyomaendrőd, belterület Hrsz. 7701 / 1.
Művelési ág: strandfürdő
Területe: 7517 m2

Bejegyzett jogok: NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST.
4.2. Természetbeni leírás
Általános adatok:

Telek területe: 7517 m 2
A telek határai, kerítettsége:

>
)

A 770111 hrsz-ú ingatlant főként aktív pihenést szolgáló ingatlanok határolják. A
telek kerítéssel kerített.

Elhelyezkedés, fekvés, tájolás:

>

Gyomaendrőd belterületén, a város Endrődi központjától kb. 1500 m-re, a 46-os
számú országos főútvonal mellett, kedvező fekvésű és tájolású övezetben
helyezkedik el.

Domborzati, lejtésviszonyok:

>

A terület sík, kötött talajú terület.

A terület beépítettsége, nyitottsága:

·>

Beépített telekterület, közterületre a 02852 hrsz-ú úton keresztül nyitott.

Megközelíthetősége:

> · Gépkocsival Budapestről az M5-as autópályán haladva Kecskemétig, majd a 44es számú főközlekedési úton Szarvasig, majd Szarvasról a 443-as útvonalon
haladva juthatunk el Gyomaendrődre.
Közművesítettség,

>

közüzemi szolgáltatások:

Az ingatlan részleges közművel ellátott.

Övezeti, földhasználati megkötések, szolgalom:

>

Építési tilalom nincs, szolgalmi jogok nem terhelik, és nem illetik.
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4.3. A

bérlő

által elvégzett fejlesztések bemutatása

Tálalókonvha és mosogató épülete:

1997-ben hagyományos építési móddal épült, a meglévő épülethez közvetlenül
kapcsolódó jó minőségű épület. Megállapított hac;ználhatósági foka 85 %.
Méretek, szintadatok:
• Belmagasság: 2,25 m.
• Padlószint: + 0,05 m
• Bruttó alapterülete: 28 m2

Főbb

szerkezeti elemek:

Alapozás: beton sávalapozás
Lábaz.at: beton lábazat
};:- Szigetelés: bitwnenes nehézlemez szigetelés
~ Falaz.atok: blokktégla falazatok
)}- Burkolatok: hideg burkolatok
};:- Födémszerkezet: borított, fa gerendafOdém
~ Tetőszerkezet: ácsolt faszerkezet
> Héjalás: hullámpala fedés
~ Nyílászárók: fa egy. típusszerkezetek
~ Homlokzatképzés: vakolt, meszelt homlokzatok
);;>

);;>

Fizikai állapotok, diagnosztika:

};:~

Rendeltetésszerűen

használt.
A tennészetes elhasználódás mértékén kívül más
tapasztalható: kisebb karbantartottsági hiányok.

értékcsökkentő
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hatás is

Tusoló, szociális helyiségek és szerszámos épületbővítés
1997-ben könnyűszerkezetes építési móddal épült, a meglévő épülethez közvetlenül
kapcsolódó közepes-jó minőségű épületrész. Megállapított használhatósági foka 75 %.
Méretek:
• Bővítmény mérete: 20 + 14 m2 , összesen: 34 m2

Főbb

szerkezeti elemek:

~

Alapozás: beton lemezalapozás
);;- Szigetelés: bitumenes nehézlemez szigetelés
~ Falazatok: szerfás vázon könnyűszerkezetes faszerkezet
-.,. Burkolatok: hideg burkolatok, szociális helyiségekben greslap
~ Födémszerkezet: nincs
);;- Tetőszerkezet: ácsolt faszerkezet
~ Héjalás: hullámpala fedés
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)>
)>

Nyílászárók: faszerkezetek
Homlokzatképzés: festett felületek

Fizikai állapotok, diagnosztika:
)>
)>

Rendeltetésszerűen

használt.
A természetes elhasználódás mértékén kívül más
tapasztalható: kisebb karbantartottsági hiányok.

értékcsökkentő

hatás 1s

Játszótér

·"'---·
•

50 m2-es területen elhelyezkedő rönkfából készített, az összes vonatkozó EU-s
e l őírás nak és magyar szabványnak megfelelő játszótér, 30 cm vtg-ban mosott homok
feltöltéssel.
9. oldal
5500 Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 7701/1.

A játszótér az alábbi elemeket tartalmaz:
• Torony
·• Létra
• Két állású hinta
Felhasznált faanya$ok
- akácrönk, körmart akácrönk
- akác fűrészáru
- tömbösített, ragasztott borovi fenyő gerendák
- fenyő fűrészáru
A Játék talajjal érintkező elemei akácrönkből készültek az akác rendkívüli időtállósága,
szívóssága miatt. Az akácrönk negatívuma természetes repedésre való hajlama, ezért az
eszköz további részei tömbösített borovi fenyő, illetve fenyő deszka anyagokból készült
el.
4.4. Az ingatlan gazdasági és pénzügyi állapota, jelenlegi ingatlankezelés

Az ingatlan strandfürdőként üzemel. Nyitva tartására időszakos, minden év június l-től
szezonzárásig terjed. A tulajdonos önkormányzat bérbeadás útján hasznosítja az
ingatlant. A fentiekben felsorolt felépítmények a strand szolgáltatásainak körét növelik,
ez által értéknövelő hatásuk is kimutatható.

5. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE
Hozamszámításon alapuló értékelési módszer:
Bevételtermelő

ingatlanok értékelésénél használható.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek
megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le
az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke
annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. A hozamszámítás lépései
összefoglalva:
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamokjelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése
Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan Gogi, műszaki, valamint
finanszírozhatósági szempontú) lehetséges használati módjait, és az elemzést
párhuzamosan valamennyire el kell végezni.
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A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal
csökkentett értékét kell értem,
Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából
származó rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. A bevét elek
egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható tevékenységekből adódik.
A tervezett bevételekből le kell voruú a várható, a nem fizetésből
kihasználatlanságból adódó bevételkiesést.

és a

A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés jellegű
kiadásokat, mely utóbbihoz hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás.
A befektetési kiadások közé tartoznak az ingatlan-beruházás megvalósulásához
szükséges egyszeri kiadások: a tervezési és szakértői díjak, az építési kivitelezési
költségek, a beruházást terhelő adók és illetékek, a beruházással kapcsolat os közösségi
kifizetések (pl. közmű-hozzájárulás), pénzügyi költségek: hitelek törlesztése és kamatai
stb.
Az üzemeltetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek
fel. Az üzemeltetési lciadások közé tartoznak például: a közüzemi díjak, a
telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja, egyéb infrastrukturális
szolgáltatások, a gondnok számára fizetett összeg, biztonsági szolgáltatások, a takarítás,
a javítások, a kezelési és menedzselési költségek.
A felújítási lciadásokat vagy a pótlási költség százalékában vagy becsült összeggel kell
megadni.
A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a
lciadás oldalon, figyelmen lcivül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát
terhelő közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta
jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem lehet levonni.
Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
A bevételek és kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb)

egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni.

A tőkésítési kamatláb meghatározása
Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól, mint befektetéstől elvárható
minimális megtérülési rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a
következők lehetnek:
:>- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
:>- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő
módosító tényezők figyelembevételével;
:>- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai
ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.
A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok j elenérték-számításával kell a
piaci értéket lciszánútani, amelybe bele kell számítani a maradványérték jelenértékét is.
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A jelenérték-számítás egyforma éves egyenlegek esetén egyszerűsíthető a közvetlen
tőkésítés módszerére, mely esetben az érték kiszámításához a tiszta jövedelmet el kell
·osztani a tőkésítési kamatlábbal.
A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték
A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását
kell előirányoZni, függetlenül a jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a
legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként elfogadni.
Költség alapú módszer:

Olyan ingatlanok értékelésénél használható, ahol teljes mértékben hiányoznak a piaci
összehasonlító adatok.
A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből
le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a
felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a
tényleges piaci viszonyokat. A módszer fő lépései:
1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3. Avulások számítása.
4. A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való
összegzése.
A telekérték meghatározása
A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a
piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a
hozamszámításon alapuló módszer szerint.
A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása
A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés
időpontjában a meglévő funkciók a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal
pótolhatóak lennének. Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan
újrateremtésének költségeit kell előirányozni, függetlenül azok jelenlegi
hasznosulásától.
Az újra-előállítási költségbe kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a
vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen
fizetendő költséget. Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell
meghatározni.

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is
bele kell érteni, míg a mobiliákat ki kell zárni.
Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.

Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből
indexálással levezetett újra-előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el. Ilyen
eset lehet, ha az ingatlan néhány éven belül készült el, és ha a bekerülési költségeket
megbízhatóan dokumentálták.

12. oldal
5500 Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 7701 /1.

Avulások számítása
Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a fizikai romlás, a
funkcionális avulás és a környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak
vagy ki nem javíthatóak.
A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és
a szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a
felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát kell figyelembe venni. Általános
esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:
- városi tégla épületek 60-90 év,
- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év,
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.
A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az
értékelőnek mérlegelnie kell a korszerű létesítmény adta, a vizsgált létesítményhez
képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a
vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.
A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan
változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív
környezeti avulás az ingatlanon elvégzett beruházással teljes mértékben soha nem
állítható helyre.
Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.
Számítása történhet becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki
szemléletű avultság becslések után a funkcionális és a környezeti avulást külön kell
megbecsülni
A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való
összegzése
Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik
eredményül a költségalapon számított forgalmi érték.

6. A KIV ÁLASZTOIT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK
A telekingatlanról, az
berendezésekről, részletes
rendeletek alapján.

épületekről
értékelő

és a beépített épülettartozékot képviselő
anyagot készítettem a vonatkozó előírások és

A konkrét értékelői tevékenység során áttekintettem az ingatlant és bejártam, az egyéb
épületrészeket is.
Jelen esetben az épület(ek), építmény(ek) érték-megállapításánál a
módszert alkalmaztam.
Indokolás:
~ minimális az

adásvételből

származó összehasonlító adat,
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költség alapú

);:>

a költség alapú módszer alkalmas a végrehajtott fejlesztések összegének
megállapítására.

7. ÉRTÉKLEVEZETÉS
7.1. Költség alapú módszer
A megállapított érték kizárólag a fentiekben ismertetett, bérlő által történt fejlesztésekre
vonatkozóan állapítja meg a piaci érték növekedését.
Az ingatlan értéknövekedése költségalapú értékbecslés alapján:

Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség:

7. l 00.000 Ft
-20 %
5.600.000 Ft

Összesen:

5.600.000 Ft

Piaci érték növekedése:

5.600.000 Ft
Azaz: Ötmillió-hatszázezer Forint

8.ALAPFELTÉTELEZÉSEK,KORLÁTOZÁSOK,SZABÁLYOZÁSOK
Feltételezések:
Az értékelt vagyontárgyra vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tulajdoni lap adataira, és a
megbízótól kapott információkra támaszkodtam. Feltételezem, hogy a tulajdonosi igény érvényes, a
tulajdonviszonyok rendezettek, ill. nincsenek olyan rendezetlen ügyek, melyek egyszerű eljárással ne
lennének tisztázhatók.

A szakvélemény tárgyi ingatlan, mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli, és a helyszíni szemle
során tapasztalt állapotra, készültségére vonatkozik.
Mint megbízott értékbecslő nem vállalok felelősséget olyan később (az értékbecslést követően) jelentkező
bármilyen nemű változásért - bontás, gazdasági vagy erkölcsi avulás, gazdasági környezeti körülmények
változása, gondatlanság, funkciótól eltérő használat, állagromlás, műszaki-fizikai elváltozás, engedély
nélküli építkezés - , melyek befolyásolhatják az itt megadott értéket.
Nem végeztem geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló
vizsgálatokat, feltárásokat.
Az értékbecslő szakembernek nincs meg az a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes és egészségre
ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte az épületben és környezetében befolyásolhatja az ingatlan
értékét.
Az értékelés per-, teher-, és igénymentességre vonatkozik.
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Jogi vizsgálatot az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően nem végeztem. Az ingatlan
forgalomképességének jogi eredetű korlátozottságáról a tulajdoni-lapon bejegyzetteken kívül nincs
tudomásom, ezekért felelősséget nem vállalok.

Kor!átozások:
Ezen szakvélemény előzetes írásbeli engedélyem nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, a
megadottól eltérő célra nem használható, nem adható ki harmadik személynek. Az értékelési
szakvélemény csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy részleteket
kivagdalni és önmagukban felhasználni nem szabad. Az értékelés alulírott készítőjének díjazása nincsen
semminemű kapcsolatban sem a megállapított értékkel.
Az értékbecslés más jellegű felhasználásáról csak a szakvéleményt készítő rendelkezhet!
A szakvélemény érvényességi ideje: 90 nap.
Az értékelést végzőnek személyes érdeke nem
pártatlanságát semmi sem befolyásolja.

fűződik

az értékelés tárgyát

képező

ingatlanhoz,

A megállapított forgalmi érték Áfa-t nem tartalmaz.
Az értékbecslés minden figyelembe vett tényező ellenére is csak becsült értéket ad, mivel a tényleges
forgalmi érték csak a valós vevő, és eladó közötti alku során alakulhat ki.

Szabályozások:
Készült a TEGOVA és az EVS irányelvei alapján, egy példányban. Minden nem szabályozott kérdésben a
PTK rendelkezései az irányadók.
A számításokhoz felhasznált minden jelentős adat és információ, a mellékszámításokkal együtt
megőrzésre kerül az ingatlan értékelő irattárában.
Az értékbecslés tartalmaz tizenöt, számozott oldalt.

2014. december 22.
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INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS

az

5500

Gyomaendrőd,

belterület Hrsz: 7701/1

ingatlanon történt,

bérlő

által elvégzett

értéknövelő fejlesztésekről.

Szahé Bá1ü1t

INGATL:\i-NAGYON-ÉR'í:~;<ELÖ

5€00 Béil.éscs<iba, CsorbA "·
Eng. szám: S-007/2011

1.

.~\':!6.s.zár.':: ~>7:3:a~#1=-1-~

Készítette:

Szabó Bálint
Ingatlanvagyon-értékelő

5600 Békéscsaba, Csorba utca 1.
Tel: 20/97-52-383

Az értékelés kelte:

2014-12-22.

\
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1. ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
Megbízás:

Az értékelő (szakértő) neve:

Szabó Bálint
5600 Békéscsaba, Csorba utca 1.
+36/20-97-52-383
OKJ: 52 341 03 0001 54 01
2014-12-22.
90 nap
Bérleti díj megállapításához
1. Költségalapú módszer
2014-12-17.

Az értékelés fordulónapja:
A szakvélemény érvényessége:
Az értékelés célja:
Az értékelés módszerei:
Helyszíni szemlék időpontjai:

Az ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
5500 Gyomaendrőd, „Templornzug"
Az ingatlan helyrajzi száma:
Gyomaendrőd, belterület :Hrsz: 7701/1.
Az iJ1gatlan megnevezése:
Kivett strandfürdő
Az ingatlan leírása:
A vizsgálat tárgya, Gyomaendrőd belterületén a város Endrődi központjától kb. 1500
m-re, a Templomzug elnevezésű Körös holtág partján elhelyezkedő strandfürdő
..
.. " beruhazasok.
'
' '
'
'
'
1 területen találhato
felep1tmenyek,
erteknovelo

Forgalmi érték változásának megállapítása az ingatlanon végrehajtott fejlesztések
során:
Költség alapú módszer alapján

19.000.000 Ft
19.000.000 Ft

Vét!ső forgalmi érték:

Azaz: Tizenkilencmillió Forint

A megállapított értékek Áfa-t nem tartalmaznak. Az értékelés per-, teher-, és
igénymentes állapotra vonatkozik.

2014. december 22.
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2. FELADAT-Iv!EGHATÁROZÁS
2.1 A megbízás tárgya
5500 Gyomaendrőd, belterület Hrsz: 7701/1 alatti ingatlanon,
fejlesztések.

bérlő

által elvégzett

2.2. A megrendelő adatai, utasításai
Megrendelő:

Pájer Sándor

Kapcsolata az ingatlannal:

bérlő

2.3. Az értékelés célja
A megrendelő a következő 15 éves időszakra vonatkozó bérleti díj meghatározásával
kapcsolatos egyeztetés során kívánja felhasználni a dokumentációt, ezért vált
szükségessé az ingatlan piaci érték változásának meghatározása.

2.4. A

megrendelő

adatszolgáltatása, információk

A vizsgálat lefolytatása
~

A szakértői vizsgálatot a rendelkezésemre álló iratok áttanulmányozásával
kezdtem. Rendelkezésemre bocsátott dokumentumok:
1. Tulajdoni lap, térképmásolat.
· ~ A vizsgált ingatlan helyszíni szemléjét 2014-12-17-én tartottam meg. A telek
környezetét bejártam. Megvizsgáltam a környezetet, az ingatlan adottságait: az
elhelyezkedését, a közlekedési formákhoz való kapcsolatát, a jelenlegi használat
módját, az ingatlanon található felépítményeket.

3. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE
3.1. Regionális elemzés
Gyomaendrőd

1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött
létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi
közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötődése az egyesülés
erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva készül a
harmadik évezred küszöbét átlépni.
Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik
meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint
harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és
társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari
területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban,
élelmiszer .feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és
korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást
kínál az itt élő emberek és az átutazók számára.
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A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási,
szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán
éi1elmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 17 ezres
lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad
keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és
feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e
várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára.
Fekvés, éghajlat, környezet:

Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján
található kisváros. A város a Hármas-Körös bal partján, annak árterületén fekszik. Az
1710-es években a város újratelepülése közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy
10 hektár kiterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének mintegy 80 %-a 85
méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi
löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb parti térség már lényegesen mélyebb
fekvésű., 84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A
csapadékviszo"nyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző, de az északi részeken 300 mrnes évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú
részéhez tartozik.
Domborzati jellemzők, vizek:

A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen
szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki
kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely
folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát.
Népesség:

A lakosság száma 2002. év elején 15 .656 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar
Kisebb számban megtalálható a német nemzetiséghez tartozónak vallók
száma, valamint a cigány etnikai kisebbség.
E cigány közösség 1995-óta, míg a német 1998-óta önálló kisebbségi önkormányzattal
rendelkezik.
nemzetiségű.

)

Értékek:
Gyomaendrőd

csendes, nyugodt alföldi kisváros Magyarország délkeleti részén. Az
országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több
turista keresi fel nyaranta a 16 ezer lakosú Békés megyei települést. A református
Gyoma és a katolikus Endrőd 1982-ben Gyomaendrőd néven egyesült, majd 1989-ben
nyilvánították várossá. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös
partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízi sportok kedvelőinek
paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti
célja is.
A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és
Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás - Dévaványa irányból.
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Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos
hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos,
sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori
folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során
kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A
folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6
méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több
mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható.
A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi
sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi
pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak.
Gyomaendrőd

nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan
gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum,
az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európa szerte is ismert a
Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált
jánnű látható. A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő
alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más
tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője,
melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására .alkalmas. A 2003-ban
teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vízét 1960-ban gyógyvízzé
nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású
az idült reumatikul, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A
fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium,
masszázs. A strand feszített víztükrű úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda
valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket.
Gyomaendrődre

a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és
kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és
Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörkölt-főző verseny. Nyaranta a Körös
parti városban az ország BNW motorosai, és a Volkswagen bogarak szerelmesei
találkoznak visszatérő rendszerességgel. A város határában MotoCross versenyeket
rendeznek, a Körös vizén pedig a vízi sportok szerelmesei küzdenek egymással.
Júliusban a hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a
gyomaendrődi művésztáborban.

4. AZ INGATLAN LEÍRÁSA
4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot

>-- Tulajdonos:
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA,
• GYOMAENDRŐD
Gyomaendrőd, Selyem út 124; Tulajdoni hányad: 1/1.
>-- Helyrajzi szám: Gyomaendrőd, belterület Hrsz. 7701 /1.
>-- Művelési ág: strandfürdő
>-- Területe: 7517 m2
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címe

5500

Bejegyzett jogok: NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST.
4.2. Természetbeni leírás
Általános adatok:

Telek területe: 7517 m2
A telek határai, kerítettsége:

>

A 7701/1 hrsz-ú ingatlant főként aktív pihenést szolgáló ingatlanok határolják. A
telek kerítéssel kerített.

Elhelyezkedés, fekvés, tájolás:

>

Gyomaendrőd

belterületén, a város Endrődi központjától kb. 1500 m-re, a 46-os
számú országos főútvonal mellett, kedvező fekvésű és tájolású övezetben
helyezkedik el.

Domborzati, lejtésviszonyok:

>

A terület sík, kötött talajú terület.

A terület beépítettsége, nyitottsága:

>

Beépített telekterület, közterületre a 02852 hrsz-ú úton keresztül nyitott.

Megközelíthetősége:

>

Gépkocsival Budapestről az M5-as autópályán haladva Kecskemétig, majd a 44es számú főközlekedési úton Szarvasig, majd Szarvasról a 443-as útvonalon
haladva juthatunk el Gyomaendrődre.

Közművesítettség,

>

közüzemi szolgáltatások:

Az ingatlan részleges közművel ellátott.

Övezeti, földhasználati megkötések, szolgalom:

>
4.3. A

Építési tilalom nincs, szolgalmi jogok nem terhelik, és nem illetik.

bérlő

által elvégzett fejlesztések bemutatása

Ebédlő:

1997-ben hagyományos építési móddal épült, a meglévő épülethez közvetlenül
kapcsolódó jó minőségű épületrész. Megállapított használhatósági foka 90 %.
Méretek, szintadatok:
• Belmagasság: 2,25 m.
5500
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Gyomaendrőd,
1.,.,

•
•

Padlószint: + 0,05 m
Nettó alapterülete: 43,16 m2

Főbb
~
~

');).'>
~
~
);>
).'>
).>
).>

\

szerkezeti elemek:

Alapozás: beton sáv- és lemezalapozás
Lábazat: beton lábazat
Szigetelés: bitumenes nehézlemez szigetelés
Falazatok: blokktégla falazatok 80 cm magasságig, fülötte üvegfal
Burkolatok: hideg burkolatok
Födémszerkezet: borított, fa gerendafödém
Tetőszerkezet: ácsolt faszerkezet
Héjalás: hullámpala fedés
Nyílászárók: fa egy. típusszerkezetek
Homlokzatképzés: vakolt, meszelt homlokzatok

5500
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Gyomaendrőd,

Fizikai állapotok, diagnosztika:
/

);>);;;>-

Rendeltetésszerűen használt.
A természetes elhasználódás mértékén kívül más
tapasztalható: kisebb karbantartottsági hiányok.

értékcsökkentő

hatás is

Tusoló. szociális helyiségek és szerszámos épületbővítés
1997-ben könnyűszerkezetes építési móddal épült, a meglévő épülethez közvetlenül
kapcsolódó közepes-jó minőségű épületrész, mely a régi épületrész hátsó vonalában
épült. Megállapított használhatósági foka 75 %.
Méretek:
• Bővítmény mérete:
./ Tároló: 9 m2
./ Raktár: 16 m2

Főbb

szerkezeti elemek:

Alapozás: beton lemezalapozás
Szigetelés: bitumenes nehézlemez szigetelés
);;;>- Falazatok: szerfás vázon könnyüszerkezetes faszerkezet
);;;>- Burkolatok: hideg burkolatok
);;;>- Födémszerkezet: nincs
);;;>- Tetőszerkezet: ácsolt faszerkezet
;;;.. Héjalás: hullámpala fedés
);>- Nyílászárók: faszerkezetek
);>- Homlokzatképzés: festett felületek
);:>
);;;>-

Fizikai állapotok, diagnosztika:
);;;>);;;>-

Rendeltetésszerűen

használt.
A természetes elhasználódás mértékén kívül más
tapasztalható: kisebb karbantartottsági hiányok.

értékcsökkentő
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hatás is

· Büfé előtér

1997-ben könnyűszerkezetes építési móddal épült, a meglévő épülethez közvetlenül
kapcsolódó jó minőségű épületrész, mely a régi épületrész telekbelső oldalában épült.
Két oldalról nyitott, két hajós kivitelben épült. MegáHapított használhatósági foka 85 %.
Méretek:
• Nettó alapterület: 141, 13 m2

Főbb
.);>.);>-

);o.
);o.
);o.
.);>-

szerkezeti elemek:

Alapozás: beton lemezalapozás
Szigetelés: bitumenes nehézlemez szigetelés
Falazatok: szerfás vázon könnyűszerkezetes faszerkezet
Burkolatok: hideg burkolatok
Födémszerkezet: nincs
Tetőszerkezet: ácsolt faszerkezet 2 hajós kivitelben
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>:- Héjalás: hullámpala és bitumenes hullámlemezfedés
>:- Nyílászárók: nincsenek
>:- Homlokzatképzés: festett felületek
Fizikai állapotok, diagnosztika:

>:~

Rendeltetésszerűen

használt.
A természetes elhasználódás mértékén kívül más
tapasztalható: kisebb karbantartottsági hiányok.

értékcsökkentő

hatás is

Belső út

Átlagosan 3 m szélességű, terepszinttel azonos útkorona magasságú pormentes út.
Méretek:
• Szélesség: 3 m
• Teljes hossz: 185 m
• Mélység: 45-50 cm
• Területe: 555 m2
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f'1

Szerkezet:
• Tömörített kavics és betontörmelék 35-40 cm vastagságban.
• Felső réteg tömörített mart aszfalt 10 cm vastagságban.
Csúszda

Öntött beton alaptesttel, műgyantás felülettel, dupla csúszófelülettel kivitelezett
építmény. A csúszda „vizes" kivitel ű, így a lecsúszás lényegesen komfortosabb. Jó
minőségű, használhatósági foka 90 %.
Méretek:
• Hossz: 20 m
• Szélesség: 2 x 90 cm
• Szintkülönbség: 3,5-4 m
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Kültéri pergola

Beton lemezalapozású, fa. oszlopokon álló, akácfából ácsolt tetővel, bitumenes
zsindelyfedéssel kivitelezett építmény. Jó kiváló minőségű, megállapított
használhatósági foka: 95 %. A természetes elhasználódáson kívül egyéb értékcsökkentő
hatás nem tapasztalható.
Mérete:
• Bruttó alapterület: 50 m2
Szennyvíztartály

1 db 30 m3-es talajszint alatti acél szennyvíztároló.
Sportpálya (tervezés alatt)

fém labdafogó fémhálóval (kerítéssel) körbevett füves pálya kivitelezését tervezi az
ingatlan bérlője.
Tervezett mérete:
• 220 m2
4.4. Az ingatlan gazdasági és pénzügyi állapota, jelenlegi ingatlankezelés

Az ingatlan strandfürdőként üzemel. Nyitva tartására időszakos, minden év június l-től
szezonzárásig terjed. A tulajdonos önkormányzat bérbeadás útján hasznosítja az
ingatlant. A fentiekben felsorolt felépítmények a strand szolgáltatásainak körét növelik,
ez által értéknövelő hatásuk is kimutatható.
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5. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE
Hozamszámításon alapuló értékelési módszer:
Bevételtermelő

ingatlanok értékelésénél használható.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek
megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le
az értéket. A:z érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke
annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. A hozamszámítás lépései
összefoglalva:
1. A:z ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamokjelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése
A:z értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan Gogi,
finanszírozhatósági szempontú) lehetséges használati módjait,
párhuzamosan valamennyire el kell végezni.

műszaki,

valamint
és az elemzést

A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal
csökkentett értékét kell érteni.
Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából
származó rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. A bevételek
egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható tevékenységekből adódik.
A tervezett bevételekből le kell vonni a várható,
kihasználatlanságból adódó bevételkiesést.

fizetésből

és a

A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés
kiadásokat, mely utóbbihoz hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás.

jellegű

a nem

A befektetési kiadások közé tartoznak az ingatlan-beruházás megvalósulásához
szükséges egyszeri kiadások: a tervezési és szakértői díjak, az építési kivitelezési
költségek, a beruházást terhelő adók és illetékek, a beruházással kapcsolatos közösségi
kifizetések (pl. közmű-hozzájárulás), pénzügyi költségek: hitelek törlesztése és kamatai
stb.

A:z üzemeltetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek
fel. A:z üzemeltetési kiadások közé tartoznak például: a közüzemi díjak, a
telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja, egyéb infrastrukturális
szolgáltatások, a gondnok számára fizetett összeg, biztonsági szolgáltatások, a takarítás,
a javítások, a kezelési és menedzselési költségek.
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A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában vagy becsült összeggel kell
megadní.
A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a
kiadás oldalon, figyelmen kívül kell hagyní, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát
terhelő közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta
jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem lehet levonni.
Jövőbeli pénzfolyamokfelállítása

használati módonként
A bevételek és kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb)
egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírní.

A tőkésítési kamatláb meghatározása
Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól, mint befektetéstől elvárható
minimális megtérülési rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a
következők lehetnek:
);> piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
);> egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő
módosító tényezők figyelembevételével;
);> fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai
ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.
A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a
piaci értéket kiszámítaní, amelybe bele kell számítaní a maradványérték jelenértékét is.
A jelenérték-számítás egyforma éves egyenlegek esetén egyszerűsíthető a közvetlen
tőkésítés módszerére, mely esetben az érték kiszámításához a tiszta jövedelmet el kell
osztaní a tőkésítési kamatlábbal.
A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték
A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását
kell előirányozni, függetlenül a jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a
legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként elfogadní.
Költség alapú módszer:

Olyan ingatlanok értékelésénél használható, ahol teljes mértékben hiányoznak a piaci
összehasonlító adatok.
A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből
le kell vonní az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a
felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a
tényleges piaci viszonyokat. A módszer fő lépései:
1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3. Avulások számítása.
4. A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való
összegzése.
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A telekérték meghatározása
A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a
piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a
hozamszámításon alapuló módszer szerint.
A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása
A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés
időpontjában a meglévő funkciók a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal
pótolhatóak lennének. Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan
újrateremtésének költségeit kell
előirányozni,
függetlenül
azok jelenlegi
hasznosulását ól.
Az újra-előállítási költségbe kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a
vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen
fizetendő költséget. Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell
meghatározni.
Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a
bele kell érteni, míg a mobiliákat ki kell zárni.

belsőépítészeti

elemeket is

Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből
indexálással levezetett újra-előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el. Ilyen
eset lehet, ha az ingatlan néhány éven belül készült el, és ha a bekerülési költségeket
megbízhatóan dokumentálták.
Avulások számítása
Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a fizikai romlás, a
funkcionális avulás és a környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak
vagy ki nem javíthatóak.
A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és
a szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a
felépítmény. gazdaságosan hátralévő élettartamát kell figyelembe venni. Általános
esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:
- városi tégla épületek 60-90 év,
- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év,
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.
A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az
értékelőnek mérlegelnie kell a korszerű létesítmény adta, a vizsgált létesítményhez
képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a
vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.
A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan
változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív
környezeti avulás az ingatlanon elvégzett beruházással teljes mértékben soha nem
állítható helyre.
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A2 av11lás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.
Számítása történhet becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki
szemléletű avultság becslések után a funkcionális és a környezeti avulást külön kell
megbecsülni

A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való
összegzése
Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik
eredményül a költségalapon számított forgalmi érték.

6. A KIVÁLASZTOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK
telekingatlanról, az épületekről és a beépített épülettartozékot képviselő
részletes értékelő anyagot készítettem a vonatkozó előírások és
rendeletek alapján.

A

berendezésekről,

A konkrét értékelői tevékenység során áttekintettem az ingatlant és bejártam, az egyéb
épületrészeket is.
Jelen esetben az épület(ek), építmény(ek) érték-megállapításánál a
módszert alkalmaztam.

költség alapú

Indokolás:

>
>

minimális az adásvételből szám1azó összehasonlító adat,
a költség alapú módszer alkalmas a végrehajtott fejlesztések összegének
megállapítására.

7. ÉRTÉKLEVEZETÉS
7.1. Költség alapú módszer
A megállapított érték kizárólag a fentiekben ismertetett, bérlő által történt fejlesztésekre
vonatkozóan állapítja meg a piaci érték növekedését.

Az ingatlan értéknövekedése költségalapú értékbecslés alapján:
Ebédlő

3.885.000 Ft
Epítési költség:
-10 %
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
3.500.000 Ft
(kerekítve):
Tusoló, szociális hely_iségek és szerszámos él2.ületbővítés
1
1.750.000 Ft
Epítési költség:
-25%1
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
1.300.000 Ft
(kerekítve):
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Büfl előtér
Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
(kerekítve):
Belső út
Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
(kerekítve):
Csúszda
Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
(kerekítve):
Kültéri ner<?o/a
Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
(kerekítve):
Szennvvíztartály_
Epítési költség:
Avulás korrekció mértéke:
Módosított építési költség
(kerekítve):
SIJortnálva (tervezés alatt)
Epítési költség:

5.650.000 Ft
-20%
4.500.000 Ft
5.550.000 Ft
-10 %
5.000.000 Ft
1.100.000 Ft
-10 %
990.000 Ft
1.500.000 Ft
-5 %
1.400.000 Ft
1.300.000 Ft
-40 %
780.000 Ft
1.500.000 Ft

;

~·

18.970.000 Ft

Mindösszesen:

Piaci érték növekedése (kerekítve):

19.000.000 Ft
Azaz: Tizenkilencmillió Forint

8.ALAPFELTÉTELEZÉSEK,KORLÁTOZÁSOK,SZABÁLYOZÁSOK
Feltételezések:
Az értékelt vagyontárgyra vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tulajdoni lap adataira, és a
megbízótól kapott információkra támaszkodtam. Feltételezem, hogy a tulajdonosi igény érvényes, a
tulajdonviszonyok rendezettek, ill. nincsenek olyan rendezetlen ügyek, melyek egysze rű eljárással ne
lennének tisztázhatók.

A szakvélemény tárgyi ingatlan, mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli, és a helyszini szemle
során tapasztalt állapotra, készültségére vonatkozik.
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Mint megbízott értékbecslő nem vállalok felelősséget olyan később (az értékbecslést követően) jelentkező
bármilyen nemű változásért - bontás, gazdasági vagy erkölcsi avu lás, gazdasági környezeti körülmények
változása, gondatlanság, funkciótól eltérő használat, állagromlás, műszaki-fizikai elváltozás, engedély
nélküli építkezés-, melyek befolyásolhatják az itt megadott értéket.
Nem végeztem geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló
vizsgálatokat, feltárásokat.
Az értékbecslő szakembernek nincs meg az a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes és egészségre
ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte az épületben és környezetében befolyásolhatja az ingatlan
értékét.
Az értékelés per-, teher-, és igénymentességre vonatkozik.
Jogi vizsgálatot az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően nem végeztem. Az ingatlan
forgalomképességének jogi eredetű korlátozottságáról a tulajdoni-lapon bejegyzetteken kívül nincs
tudomásom, ezekért felelősséget nem vállalok.
Korlátozások:
Ezen szakvélemény előzetes írásbeli engedélyem nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, a
megadottól eltérő célra nem használható, nem adható ki harmadik személynek. Az értékelési
szakvélemény csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy részleteket
kivagdalni és önmagukban felhasználni nem szabad. Az értékelés alulírott készítőjének díjazása nincsen
semminemií kapcsolatban sem a megállapított értékkel.
Az értékbecslés más jellegű felhasználásáról csak a szakvéleményt készítő rendelkezhet!

A szakvélemény érvényességi ideje: 90 nap.
végzőnek személyes érdeke nem
pártatlanságát semmi sem befolyásolja.

Az értékelést

fűződik

az értékelés tárgyát

képező

ingatlanhoz,

A megállapított forgalmi érték Áfa-t nem tartalmaz.
Az értékbecslés minden figyelembe vett tényező ellenére is csak becsült értéket ad, mivel a tényleges
forgalmi érték csak a valós vevő, és eladó közötti alku során alakulhat ki.
Szabályozások:
Készült a TEGOVA és az EVS irányelvei alapján, egy példányban. Minden nem szabályozott kérdésben a
PTK rendelkezései az irányadók.
A számításokhoz felhasznált minden jelentős adat és információ, a mellékszámításokkal együtt
megőrzésre keti.11 az ingatlan értékelő irattárában.
Az értékbecslés tartalmaz tizennyolc, számozott oldalt.
, ~ '1' t
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Testvérvárosi találkozó 2015 - pályázat benyújtása
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió Tanácsa 2014. április 14-i 390/2014/EU rendeletével megalkotta a 2014. és 2020. közötti időszakra
vonatkozó „Európa a polgárokért” programot, melynek programtámogatásai között szerepel a Testvérváros-program
is.
A program célja:
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban
való részvétel népszerűsítésével
- erősíteni az európai polgárság eszméjét, javítani a polgári és demokratikus részvétel feltételeit az Európai Unión
belül
- ösztönözni a demokratikus döntéshozatalban való részvételt az Európai Uniós szinteken
- támogatni a konkrét részvételt az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségen (EACEA) keresztül lehet pályázatot benyújtani
testvérvárosi találkozók megszervezése érdekében, mely alapján közvetlenül az Európai Unió Bizottságától lehet
támogatást igényelni.
A testvérvárosi projektek célja:
- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- a rendezvényt EU tagállamban kell lebonyolítani, résztvevő országok csak EU tagállamok lehetnek
- a projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, valamint legalább 25 meghívott
nemzetközi résztvevőt kell bevonni,
- aktív helyi szintű polgári részvétellel kell a programokat megvalósítani,
- fontos a polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez,
- a résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Az új „Európa a polgárokért” program elfogadásával változtatásokat vezettek be a pályázati rendszerben is. Ennek
értelmében pályázatok benyújtására csak az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási Rendszerében (ECAS),
valamint a pályáztató szerv, az EACEA egységes regisztrációs rendszerében (URF) történő előzetes regisztrációt
követően nyílik lehetőség. A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a
pályázó önkormányzat által összeállított program alapján dönt.
A testvérvárosi találkozók rendezésére benyújtható pályázatok következő beadási határideje: 2015. március 2.
Ezen pályázati fordulóban a 2015. május 1. – 2016. március 31. között megrendezésre kerülő programokra lehet
támogatást igényelni. A pályázatot angol, német vagy francia nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe, az
Európai Unió Bizottságához.
A találkozó tervezett programja az előterjesztés mellékletét képezi.
A találkozó alkalmával három testvérvárosunk, Nagyenyed, Pilzno és Schöneck küldötteit látnánk vendégül.
A találkozó témája: 2015. a fejlődés európai éve.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, melynek összege a részt vevők
számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként 5.000 euró
(február 10-i állapot szerint: 1 €=308,89 Ft árfolyammal számolva ez összesen 1 544 450 Ft) összeget kaphat,
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kevesebb támogatás megítélése esetén a rendezvény költségei is csökkenhetnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Testvérvárosi találkozó 2015 pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2015 júliusában
megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 02.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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2015. a fejlődés európai éve. Ehhez kapcsolódóan, testvérvárosi programunk fő irányelvei a
következők:
‐ adottságaink kiaknázása a jövőbeni fejlődés érdekében
‐ civil részvételi szándék és önkéntesség ösztönzése
‐ aktív szerepvállalás a jövőbeni fejlesztési projektekben (pályázatok, közbeszerzések)
A projekt célja, hogy térségünkben nagyobb aktív szerepvállalást indikáljunk a lakosság, a
civil és a vállalkozói szféra körében a közös jövőbeni fejlődés érdekében.
A projekt keretében szeretnénk megismertetni a résztvevőkkel a hatályos Uniós
szakpolitikákat, a jelenlegi uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan jóváhagyott nemzeti
fejlesztési tervet (Széchenyi 2020) és a hamarosan megnyíló pályázati lehetőségeket. Ezen
témákban jártas szakértők felkérésével kívánunk előadásokat tartani a projektben
résztvevőknek.
A pályázati rendszer gyakorlatiasabb bemutatása érdekében a folyamatban lévő projektjeinket
kívánjuk bemutatni lépésről lépésre: a tervezéstől és előkészítéstől kezdve, a kivitelezésen és
finanszírozáson át a projektzárásig és elszámolásig.
Testvérvárosaink delegáltjaiként olyan szakértőket szeretnénk meghívni, akik jártasak az
ottani pályáztatási rendszerekben, s be tudják mutatni, hogy országukban hogyan zajlik ez a
folyamat, hogyan menedzselik projektjeiket, illetve hogyan ösztönzik a helyi civil és
gazdasági szereplőket a közös szerepvállalásra, együttműködésre, fejlesztési projektek önálló
vagy együttes megvalósítására.
Mindezen témák feldolgozása, a projektek és a jövőbeni lehetőség felvázolása után szeretnénk
egy értékelő napot tartani, ahol egyrészről közös vita keretében értékelnénk az elhangzottakat
és a jövőbeni kilátásokat, másrészt egy összegző előadást tartanánk a projekt során felmerült
témákat és kérdéseket, jövőbeni terveket illetően.
A testvérvárosi találkozó tervezett időtartama: 2015. július hónap
Részletes program
1. nap
‐ érkezés, szálláshely elfoglalása 14 óráig
‐ 16 00: Ünnepélyes köszöntő a Városházán
‐ 18 00: vacsora a Bárka Látogató Központban
2. nap
‐ 8 00: Szakmai előadások: az Európai Unió szakpolitikái, Széchenyi 2020, pályázati
lehetőségek ismertetése, testvérvárosi pályáztatási rendszer bemutatása
‐ 12 00: ebéd
‐ 14 00: aktív párbeszéd, a térségi/testvérvárosi ösztönzési modellek bemutatása
‐ 18 00 : Vacsora

3. nap
‐ 8 00: folyamatban lévő nagyprojektjeink gyakorlati szempontú bemutatása
‐ 12 00: ebéd
‐ 14 00: Turisztikai projekt helyszíneinek bemutatása
‐ 18 00 : Vacsora a Szent Antal Zarándokháznál
4. nap
10 00: Ünnepélyes zárás, a találkozó értékelése (közös vita és összegzés), búcsúzkodás

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Csikós Anikó
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!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. §-ban biztosított előirányzatok terhére
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Környezetvédelmi Alapra nyílt
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008 (II. 29) önkormányzati rendeletében
szabályozott Idegenforgalmi Alapra nyílt pályázati felhívást tett közzé, továbbá elfogadta a nyilvános pályázatok
Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési feltételeket is.
Ezen kívül az egyedi kérelmekről, valamint a képviselői tiszteletdíj felajánlásokról rendelkezett, melyeket
Önkormányzati Működési Támogatás formájában nyújtott.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az
elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok
eredeti példányai, valamint a pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai (PDF) a képviselőknek és
bizottsági tagoknak megküldött emailben elhelyezett linkről tölthetők le. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy 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).
Belső ellenőrzés által a pénzügyi bizonylatok számviteli ellenőrzése megtörtént, a belső ellenőr
véleményének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletében olvasható.
A támogatásban érintett szervezetek:
Civil Alap (meghívásos)
1. Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
2. Hallható Hang Alapítvány
3. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
4. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (egyedi)
5. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
6. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
7. „Suttyomba” a Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
9. Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (egyedi)
10. Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány (egyedi)
11. Endrődiek Baráti Köre Egyesület (B komponens terhére)
Idegenforgalmi Alap
1. Halgasztronómiai Egyesület
2. Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
3. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
4. Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
5. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
6. Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási Intézményi Együttműködést Koordináló Egyesület
7. Bell Caffé Kft
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Környezetvédelmi Alap
1. Bónom-zug Vizéért Egyesület
2. Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
3. Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
4. Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5. Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
6. Kecsegészug és Tájvédelmi Horgász Egyesület
Sport Alap
1. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
2. Rumba Táncsport Egyesület
3. Kner Tánc,- sport Egyesület
4. Körös Kézilabda Club Egyesület
5. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
6. Gyomaendrődi Judo Klub
7. Gyomaendrődi Futball Club
8. Békés Megyei Diáksport Egyesület (egyedi)
9. Gyomaendrődi Futball Club (egyedi)
10. Székely Mihály Modellező és Sportklub
11. Sánc Röplabda Sportclub
12. Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
13. Körös Kajak SE
Bursa Hungarica maradványösszegéből támogatott
1. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
2. Templárius Alapítvány
3. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Testvérvárosi kapcsolatos és önkormányzati rendezvények
1. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Nagyné Perjési Anikó tiszteletdíjából támogatott
1. Határ Győző Városi Könyvtár
2. Körös Kajak SE
3. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
4. Komédiás Kör
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kulturális Egyesület Komédiás Kör 2013-ban Civil Alapra és az
Önkormányzati Működési Támogatási alapra beadott pályázata esetében 2014-ben két alkalommal szerződés
módosítást kezdeményezett, mert nem tudta felhasználni a megállapított támogatást. A módosításokat Képviselőtestület jóváhagyta, így a 2013. évi támogatásokkal 2015. január 31-ig volt köteles elszámolni.
A Civil alapra 2013-ban 100.000,-Ft támogatás került megállapításra, azonban két elkésett elszámolásában a CIV004-13 pályázati azonosítói szerződéshez 99.251,-Ft támogatás felhasználását jelezte. A 2013-ban kapott 236.810,Ft Önkormányzati Működési Támogatáshoz szintén módosítási kérelmet nyújtott be, mivel kérelme szerint a teljes
összeget nem tudta felhasználni.
2015. februárban – elkésve – benyújtott elszámolásában 89.791,-Ft felhasználásáról adott számot az OMT-006-13
pályázati azonosítójú szerződéshez.
A támogatási szerződés, a pályázati kiírás, az Általános Szerződési feltételek és a Pályázati Útmutató előírásai
szerint csak az tekinthető elszámolásnak, amely a közzétett pályázati elszámoló lapon lett benyújtva. Az
elszámolásban szakmai beszámolóval és számla összesítővel, 100.000 forint egyedi értéket meghaladó számlák
esetén a számla másolatának csatolásával, kell bemutatni a támogatás felhasználást.
Az egyesület a fentiek miatt a CIV-004-13 pályázatnál 749,-Ft az OMT-006-13 pályázatnál 147.019,-Ft
felhasználását nem támasztotta alá a követelményeknek megfelelő dokumentummal.
A Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke Hajdu László az OMT-006-13 pályázat elszámolását újra benyújtotta az
önkormányzathoz 2015. február 16-án, melyben a korábbi 89.791,-Ft elszámolással együtt elszámolt 3 db számlát,
összesen 145.000,-Ft összegben, mely terembérlet díjat tartalmaz 2012. évre vonatkozóan. Az OMT-006-13
pályázat esetében az elszámolás így összesen 234.791,-Ft-ról szól, azonban a 2012. évre vonatkozó számla 2013as támogatott évre vonatkozólag nem vehető figyelembe, így az egyesületnek 147.019,-Ft visszafizetése áll fenn.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért a 2014. évben Civil Alap A komponensében megítélt CIV004-14 számú pályázatára vonatkozóan 155.000,-Ft támogatásból 109.400,-Ft összegről nyújtott be elszámolást.
A Közalapítvány 2014. február 12-én visszautalta az önkormányzat részére a 45.600,-Ft-ot, valamint 2015. február
16-án módosítási kérelmet nyújtott be a 2014. évben megítélt támogatási szerződésre vonatkozóan.
A Körös Kézilabda Club Egyesület 2014. év novemberében nyújtott be módosítási kérelmét, melynek értelmében az
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egyesület 2014. július 31. napjával megszűnt. Az Egyesület a fel nem használt 210.000,-Ft-ot visszautalta az
önkormányzatnak a felhasznált 290.000,-Ft felhasználásáról pedig benyújtotta elszámolását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a döntési
javaslatok elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a döntési
javaslatok elfogadását javasolja.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a döntési
javaslatok elfogadását javasolja.

1. döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2) pontban felsorolt, a döntéshozó bizottságok és
a Képviselő-testület által támogatásban részesített civil szervezetek záróbeszámolóit elfogadja.
2) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek
Civil Alap (meghívásos)
1.Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
2.Hallható Hang Alapítvány
3.Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
4.Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (egyedi)
5.Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
6.Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
7.„Suttyomba” a Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8.OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
9.Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (egyedi)
10.Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány (egyedi)
11.Endrődiek Baráti Köre Egyesület (B komponens terhére)
Idegenforgalmi Alap
Halgasztronómiai Egyesület
1.Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
2.Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
3.Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
4.Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
5.Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási Intézményi Együttműködést Koordináló Egyesület
6.Bell Caffé Kft
Környezetvédelmi Alap
1.Bónom-zug Vizéért Egyesület
2.Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
3.Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
4.Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5.Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
6.Kecsegészug és Tájvédelmi Horgász Egyesület
Sport Alap
1.Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
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2.Rumba Táncsport Egyesület
3.Kner Tánc,- sport Egyesület
4.Körös Kézilabda Club Egyesület
5.Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
6.Gyomaendrődi Judo Klub
7.Gyomaendrődi Futball Club
8.Békés Megyei Diáksport Egyesület (egyedi)
9.Gyomaendrődi Futball Club (egyedi)
10.Székely Mihály Modellező és Sportklub
11.Sánc Röplabda Sportclub
12.Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
13.Körös Kajak SE
Bursa Hungarica maradványösszegéből támogatott
1.Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
2.Templárius Alapítvány
Testvérvárosi kapcsolatos és önkormányzati rendezvények
1.Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Nagyné Perjési Anikó tiszteletdíjából támogatott
1.Határ Győző Városi Könyvtár
2.Körös Kajak SE
3.Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
4.Komédiás Kör

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati
azonosítójú szerződés elszámolását 87.791,-Ft-al fogadja el és kötelezi 147.019,-Ft visszafizetésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör CIV-004-13 pályázati
azonosítójú szerződés elszámolását 99.251.-Ft-al fogadja el és kötelezi 749,-Ft visszafizetésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
CIV-004-14 pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatos módosítási kérelmet elfogadja és a pályázati eljárást a
benyújtott elszámolással lezártnak tekinti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (11. 29 .),
a közmüvelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 1112007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására
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Időpontja (i ntervalluma) :

2. Résztvevők száma (fő) :

5. A pályázati cél:

1

12 ol 1141-@:EJ-@:EJ naptól 12101114 1-~-~
j

1

1

l

2lsI

3. Megítélt támogatás

1

1

1

1

l

napig

4 l 1 ! s I o1 o1 4 . Támogatás típus:

A XX Diákszínjátszó Táb0< támogatá"

Ill. A részletes program ismertetése (maximum 2000 karakter):

IA XX. Ország os Diákszínjátszó Tábor anyagi és egyéb okok miatt

leszűkü lt csak a békés megyei ré sztvevőkre
(Gyomaendrőd, Békéscsaba Kós Károly Sz ki) . Összesen 26 fó. A képzés napközis rendszerben zajlott , két

inte rvallumban augusztus első és második hetében. (A csabai sz rnjátszók saját üdülőjükben aludtak.) A foglalkozások
helyszíne a v olt Apolló moziban z aj lott. A tábor témája Shake speare színház i világáról sz ólt. (Gyu lai Vársz ín ház W. S.
Fe sztivál. )

-------------------

IV. Az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt
bizonylatok digitális másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Gyomaendrőd

------------helység

A, ~;Zám.la.össze- 1 1 j i ! db.
s1to lap1a1:
. . . .

12 I O11 l s l-~-@:EJ
év

hó

nap
Hajdú László

az elszamolast benyuito kepv1selo1enek neve es címe
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2015.02.04 09.39.01

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaend rőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (11. 29.),
a közmüvelödésröl szóló 25/1999. (VIII. 23.) , a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

TAMAELSZ15_01

V. Nyilatkozat
NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 80. § (4)
bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről

Alulírott
1

Hajdú László

(Kedvezményezett

képviselőjének

neve) ,

JKulturális Egyesület Komédiás Kör
(szervezet megnevezése)
képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűsé géről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt , ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőz ődte m.

Tudomásul veszem , hogy - a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1)
bekezdésére hivatkozva - e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerő felhasználására
vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget.
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el , illetőleg ha ennek nem határidőben vagy
megfelelő módon teszek ele,get, e kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A fenti nyilatkozatot elfogadom :

Ny.v.: 1. 1 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

[XJ
Nyomtatva: 2015.02.04 09.39.01

„,
ELSZÁMOLÁSA2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Ala pjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közmüvelódésról szóló 25/1999. {VIII . 23.), a sportról szóló 17/2004. {VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 1112007. (II. 26.) önkormányzati rendele tek alapján nyújtott támogatások elszámolására

VI.

Számlaösszesítő:

S.sz.

Számla kelte .

Áthozat az
Számla sorszáma

1

j1rodaszer

l

21 1 1 . 1 2 1°1 1 1 4 1-~-~ lvKSA9178243
joktatás (tanárok díja)

l 31 1 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1
141 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1
1

·l sl 1 11

.

J

sl

1

11

1

l

előző oldal ról (ft.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

01

Számla összeg e (ft)

sor)

11

1- DJ- DJ 1

1

1

1

1

1

1 1- DJ- DJ 1

1

1

11°1 11

1

1

1 1- DJ- DJ 1

1- DJ- DJ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

J1J 2I 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1
l1131 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1

Átvitel a következő oldalra (ft.)
be!

1

1

1

1

1

l 11 4 1 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1

k üldhető

1

1

l11 11 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1

Ny.v.:1 .1 A nyomtatvány papíralapon nem

1

1

1

1

1

1

1

11 1 1 1- DJ- DJ 1

sl 11

11 1 1 1 J1j1j1jsJ1 I
1
11 1 1 1 J4JojoJoJo l
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
11 1
1 11
'
1
1 111
11 1
1
11 1 1 1· 1 1 1
1
11 1
1 11
1
11 1 1· 1 1 1 1
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,.. 1
11 1 1 1 1 1
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 11 11 1 11 1
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1

lsl 1 11 1 1 1 1- DJ- DJ 1
J

[ ( ! ] . oldal

(az alsó sorban) Felhasználás le írása maximum 150 karakterben

11 1 l J2JoJ1J4 1~~-~ DQ3EA6005400

J

J

(fe lső

T AMA ELSZ15_02

J

J J j si 1 1JsJ1I
J

j

Nyomtatva: 2015.02.04 09.39.02

· ~,

Gyomaendrődi Közös önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

TAMAELSZ15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

'
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Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata lde~enforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szól 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 11/2007 . (I I. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

Gyomaendrőd,

Érkeztető bélyegző helye

~1~1~1-rn-rn
év

hó

Hatályos: 2014 . 03.01-től

'e.•.••
'

nap

Cil
(i3

>

:.e

~

Az elszámolást ellenőrizte (aláírás) :

~-------------

1. Pályázó szervezet adatai:
1. Pályázó szervezet:

Kulturális Egyesület Komédiás Kör
2. Képviselő neve:

Hajdú László

3. Azonosító : lel 1

lv l -lolo14 1-~

- · - -.........

. ~„ ... -~ . .........-..--- -

II. Projekt adatok:
1. Időpontja (intervalluma): l 2 o j 114 J-@0-@0 naptól

I

2. Résztvevők száma (fő) :

1 i 1 i 2i o1

l 2 I o J1 l 4

3. Megítélt támogatás 1 1 1

J-[2EJ-02]

napig

141 slil oJ o 1 4. Támogatás típus:

j

5. A pályázati cél : IOrs2ágos Diáksz;njálszó Fesztivál

Ill. A részletes program ismertetése {maximum 2000 karakter):
A "Szakm ai Középiskolásokért" Kulturális Egyesület 10. alkalommal rendezt e Gyomaendr6dön az Országos
Diákszínjátszó fe szt ivált. Kilenc diákszínpad és hét egyéni versenyző mutatta be tudását. A komédiás Kör ezüst
minősítést kapott, a legjobb fér1i fő szereplő díját tagunk Kéri Miklós nyerte, a több évt ized es színjátszói
eh et séggondozásért különdíjjal jutalmazták Hajdú Lász lót.
.
Megjegyz és: az eredetileg oklevél, meghívó, plakát, műsorfüzet elkészíté sét a Kne r Nyomda Zrt óriási kedvezménnyel
!Végezte, ezért módosítottuk kiadásainkat, amelyeket a Színjátszó Táborban fel is használtunk.

·-------------~-·----„·---·---- ---
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IV. Az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt
bizonylatok digitális másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Gyomaendrőd

helység

A, ~;Zám_la_össze- 1

s1to lapiai:

1

j

J1 i db.

J2lol1Js i-~-@0
év

hó

nap
Hajdú László
az elszamolast 5enyuito l<epv1selo1enel< neve es címe

Ny.v.: 1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be!

Nyomtatva: 2015.02.04 09.42.1 O

.„,
ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenfo rgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (11. 29.),
a közmüvelödésröl szóló 25/1999. (VIII. 23 .), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 11/2007. (II . 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

TAMAELSZ15_01

V. Nyilatkozat
NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tollábbiakban: Ávr.) 80. § (4)
bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről

Alulírott
!Hajdú László
(Kedvezményezett

képviselőjének

neve),

!Kulturális Egyesület Komédiás Kör
(szervezet megnevezése)
képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése el ő tt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Tudomásu l veszem, hogy - a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 53. § (1)
bekezdésére hivatkozva - e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerő felhasználására
vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz .eleget.
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el , illetőleg ha ennek nem határidőben vagy
megfele l ő módon teszek eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A fenti nyilatkozatot elfog ado m:

Ny. v.:1.1 A nyomtatván y papír alapon nem

küldhető

be!

[XI
Nyomtatva: 2015.02.04 09.42.1 O

~ ,

ELSZÁMOLÁS A2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Be~yújtható Gyomaendröd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),

TAMAELSZ15_02

a közmüvelödésröl szóló 25/1999. {VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 1112007. (11. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

VI.

Számlaösszesítő:

Áthozat az

előző oldalról (ft.)

Számla sorszáma (felső sor)

Számla kelte

S.sz.

[JI) . oldal

J J J J J J J J J0J
Számla összege (ft)

(az alsó sorban) Felhasználás leírása maximum 150 karakterben

J1J J J J2JoJ1J4l-~-0] la2P14/000299

11 J J J J J4J7 JO O1
J

INyomdai munkálatok

121

J

J

l2JoJ1J4 1-~-~

,__JAN_2_EA_o3_oo_a_so_________.l I 1 1 1 1 1 JsJoJo J

!Kellék

J31

1 1

1

J2I 0l 1l 4f.-~-~ lvK2SA0888615

11 1 1 1·11121 s101 01

Jzsűri szállása

11 1 1 1 131°1°1°1°

J,. . . ,41,. . . ,1,. . . 1, J2I0l 1J4 1-~-~ 142/14
Jzsűri étkez~se

,. .s. . ,I. . J~I1D 1 1 1-ITJ-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

Isi 1 11 1 1 1 1- rn-rn 1
1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

)

1

11 1 1·11 1 1 1 1- rn-rn 1
1

Isi 1 1 1 l

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

·1 1 1- rn-rn 1,__________________..11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

19 1 1 11 1 1 1 1-rn-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

111°1

11 1 1 1

1

1-rn-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

11111 11 1 1 1 1-rn-rn 1
.

11 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1

11 121 11 1 1 1 1-rn-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1

11131 11 1 1·1 1-rn-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

11 141 11 1 1 1 1- rn-rn 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1

Átvitel a
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem

1

küldhető

be!

következő oldalra (ft.) J

1 1 141 s 1I 01 01
J

J

Nyomtatva: 2015.02.04 09.42.12
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Gyomaendrődi

5500
ELSZÁMOLÁS A

'

Közös Önkormányzati Hivatal
Selyem út 124.

Gyomaendrőd,

TAMAELSZ15

2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkorm ányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (11. 29 ) ,
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelm1Alapról
szóló 11/2007. (II. 26 .) önkorm ányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

Gyomaendrőd ,

Érkeztető bélyégz~-~eíy~ , ----~~é;.
•,.
.. · '

1-rn-rn

~1~11~1~
-

hó

év

Hatályos: 2014.03 . 01 -től

'

nap

::

~

·.: -~:r~,·!~·~
1 , _I

Az elszámolást ellenőrizte (aláírás) : - - - - - - - - - - - - - -

.,
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·

l ;_ L-·'" ~

'1 ·;
t (

1

i

.. ··--··---------·--.!

1. Pályáz.ó szervezet adatai:
1. Pályázó szervezet:
KuJturális Egyesület Komédiás Kör
2. Képviselő neve:

Hajdú László

3. Azonosító :

1oIMlT1-1 o Olsi-~
1

II. Projekt adatok:
1. Időpontja (intervalluma) :

l 2 i ol1 4 j-@EJ-@EJ naptól 12 I o 114 1-~-[ill

2. Résztvevők száma (fő) :

1 1

5 . A pályázati cél :

j

J

2

rX.

j

isi

3. Megítélt támogatás

1 1

J

J

napig

i

2 J 3 J 4 J 1 j 9 1 i 4. Támogatás típus :

Országos D1ák'2fn1átszó Tábor

Ill. A részletes program ismertetése (maximum 2000 karakter):
Tábor anyagi és egyéb oko miatt l eszűkült a Békés megyei résztvevőkre (Gyomaendrőd,
Béké scsaba Kó s Károly Szki). A képzés napköz is rendsz erben zajlott két intervallumban augusztus első és második
hetében (a cs abai színjátszók a saját üdülójükben aludtak). A képzés helyszíne a volt Apolló mozi terme . Témája
Shakespeare színház i világa (Gyulai Vársz ínház W. S. Fesztivál)

!A XX . Diákszínjátszó

Hivatkozva Gyomaendrőd Város Képviselő-testület é nek ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága 158/2014 (Vl .18.) Gye . Kt. Üokke : Határozatára, jelen elszámolt összeg a módosítási kérelem utáni
elszámolást tartalmazza. A 2013 évben felhasznált 145.000 Ft össze g felhasználásáról a számlák papír alapú
beny újtása megt örtént.

IV. Az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt
bizonylatok digitális másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek . .

A, ~,zám_la_össze- 1 1 l l I db.
s1to lap1a1:
. . . .

Gyomaendrőd

helység

év

hó

nap
Hajdú László
az elszamolast benyuito kepv1~elo1enek neve es címe

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 201.5.02.1708.42.11

.„,
ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Al apjáról szóló 8/2008, (II. 29.),
a közmúvelödésröl szóló 25/1999 . (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28 .) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 11/2007 . (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

T AMAELSZ15_01

V. Nyilatkozat
NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 80. § (4)
bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről

Alulírott

!Hajdú László
(Kedvezményezett képviselőjének neve),

JKulturális Egyesület Komédiás Kör
(szervezet megnevezés.e)
k é pviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és ö sszegszerűségéről - ellenszolgáltarás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáUatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Tudomásul veszem, hogy - a fe.nti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53 . § (1)
bekezdésére hivatkozva - e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerő felhasználására
vonatk ozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget.
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy
meg fe lelő módon teszek eleget, e kötelezettségnek teljes ítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A fenti nyilatkozatot elfogadom :

Ny.v. :1. 1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be!

[&!
Nyomtatva: 2015.02.17 08.42.11
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ELSZÁMOLÁS A

2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 812008. (11. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvedelmi Alapról
szóló 11/2007. (11. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

VI.

Számlaösszesítő:

Áthozat az

Számla kelte

S.sz .

Számla sorszáma

(felső

T AMAELSZ15_02
[JI] . oldal

1 1 1 1 1 1 1 1 101

előző oldalról (ft.)

Száml_a összege (ft)

sor)

(az alsó sorban) Felhasználás leírása maximum 150 karakterben

.______________.l I 1 1 1 141sl41 sl o

11 1 1 1 l1lolololo

.____ _ _ _ _ _ _ ____.I 1· 1 1 1 l1Ia1a1o1 o

Isi 1 11 1 1 1 1-rn-rn 1.____ _ _ _ _ ___.11 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

19 1 1 11 1 1 1 1-rn-rn 1

1

11 1 1 1 1. 1 1 1 1 1

1

11101 11 1 1 1 1-rn-rn 1

1

·11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

11111 11 1 1 1 1-rn-rn 1

1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

11121111 .11 1-[D-[DI

11 .111111111

1

1113 1 11 1 1 1 1-rn-rn 1

1

11 1 1 1-1 1 1 1 1 1

1

1114111111 1-rn-rn 1

1

11111111 .11 1

1

1

Átvitei a következő oldalra (ft.)
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó..be!
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Nyomtatva: 2015.02.17 08.42.12
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4. Példány

másolat
Vevő

Számlaadó adatai:
Közművelődési

1. oldal

-

Közgyűjteményi

adatai:

Kulturális Egyesület

Komédiás Kör

és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd
Fő u. 173-179. B/111/33.

5500
Gyomanedrőd
Kossuth L. u. 9.
Közműv.lntézmény elsz.szá
53200125-11088372Adósz. : 15767161-2-04

Bank:

Katona József

Művelódési

Teljesítés kelte:
2012.03.31

Központ 2012 . március havi teremhasználatának díja .

Számla kelte:

Fizetési

határidő:

TESZOR Menny.

Megnevezés

Elszámolási

2012.05.03

2012.04.18

M.egys

Iktatószám : v12004000022

Csekk

Adóalap

59 ,900.00

Számla száma:
v12004000020

Nettó érték ÁFA

59,900 .00

0

Adó értéke

0.00

Adó értéke

ÁFAMENTES
ÁKK
FORDÍTOTT
5 %-os
18 %-os
27 %-os

59,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Összesen:

59 ,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

59,900

Számla összes értéke :
azaz:

Fizetés módja:

Nettó egységár

1.000

Bérleti, használati díj ...

idő:

2012.03

Ft ·

Ötven kilencezer- kilencszáz Forint

A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen!

Számlát kiáll ította:

Rávainé Szujó Tünde

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Ptk.szerinti késedel mi kamatot számítjuk íel.
Ez a számla a Magyar Közigfejl. Rt POLISZ-SYSTEM rendszerével készült.
A számla a 23/20 14 . (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes .
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Bruttó érték

59,900.00
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5. Példány

másolat
Vevő

Számlaadó adatai:
Közművelődési

1. oldal

-

Közgyűjteményi

adatai:

Kulturális Egyesület

Komédiás Kör

és Szolgáltató Intézmény
5500
Gyomanedrőd
Kossuth L. u. 9.

5500
Fő

Gyomaendrőd

u. 173-1-79. B/111/33.

Közműv.lntézmény elsz.szá
53200125-11088372Adósz. : 15767161-2-04

Bank:

Katona J. Múv . Központ 2012. 04 . havi teremhasználatának dija.

Számla kelte:

Teljesítés kelte :
2012.06.15

Fizetési

TESZOR Menny.

Megnevezés
Bérleti , használati díj ...
Iktatószám:

határidő:

idő:

Fizetés módja:

2012.06

M.egys

1.000

v12004000026

Elszámolási

2012.06.15

2012.05.31

Nettó egységár

Adóalap

v12004000024

Nettó érték ÁFA

77,300 .00

hó

Számla száma:

Csekk

77,300 .00

Adó értéke

0

0.00

Adó értéke

77,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ÁFAMENTES
ÁKK
FORDÍTOTT
5 %-os
18 %-os
27 %-os

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

77,300.00

Összesen:

77 ,300

Számla összes értéke :

Ft

Hetvenhétezer- háromszáz Forint

azaz:

A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen!

Számlát kiállította:

Rávainé Szujó Tünde

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Pik.szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.
Ez a számla a Magyar Közigfejl. Rt POLISZ-SYSTEM rendszerével készült.
A számla a 23/2014 . (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.
A számla aláírás és

bélyegző

nélkül is érvényes.
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Bruttó érték
77,300.00
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s. Példány

másolat
Vevő

Számlaadó adatai:
Közművelődési

1. oldal

-

Közgyűjteményi

adatai:

Kulturális Egyesület

Komédiás Kör

és Szolgáltató Intézmény
Gyomanedrőd
5500
Kossuth L. u. 9.

5500
Fő

u. 173-179. B/111/33.

Közműv.lntézmény

elsz.szá
53200125-1108837215767161-2-04

Bank:
Adósz.:

Katona József

Művelődési

Teljesítés kelte:

Központ 2012 . 06 . havi bérleti dija.

Számla kelte:

Fizetési

2012.08.28

2012.08.28

v12004000049

Elszámolási

M.egys

1.000

Bérleti , használati díj ...
Iktatószám:

határidő :

2012.09.15
TESZOR Menny.

Megnevezés

idő:

Fizetés módja:

2012.08

Átutalás

Nettó egységár

Nettó érték ÁFA

idősz .

49,430.00

49,430.00

Adóalap

5 %-os
18 %-os
27 %-os

Számla száma:
v12004000054
Adó értéke
0.00

0

Adó értéke

49,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ÁFAMENTES
ÁKK
FORDÍTOTT

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0. 00

49,430.00

Összesen :

49,430

Számla összes értéke :
azaz:

Gyomaendrőd

Ft

Negyvenkilencezer- négyszázharm inc Forint

A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.

Átutalás esetén a számlaszámra hivatkozni szíveskedjen !

Számlát kiállította : Rávainé Szujó Tünde

Késedelmes fizetés esetén - amennyiben egyéni szerződés azt másként nem szabályozza - a Pik. szerinti késedelmi kamatot szám ítjuk fel.
Ez a számla a Magyar Közigfejl. Rt POLISZ-SYSTEM rendszerével készült.
A számla a 23/2014 . (V I. 30. ) NGM rendeletnek megfelel.
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes .
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Bruttó érték
49,430 .00
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Electra Corporate Banking

~~~~~~~~~~~~~~~~Tranzakci ó

Tranzakció típusa
Státusz
Megbízó
Megbízó neve
Megbízó számlaszáma
Megbízó bank
Címzett
Címzett számlaszáma
Címzett bankja
Esedékesség napja
Könyvelés
Könyvelés dátuma
Tranza kcióaz onosító
Jóváír ás
Jóváírandó számla
össze g
Értéknap
Partner neve
Partner számlaszáma

l~

Átvezetés ügyfelek pforg. szlai. között

114 4

KULTURALIS EGYESULET
532 000 15 - 11 05 115 8
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200125-11088372
"Önko rmány za t pénzforgalmi
bankszámla (l ) "
E n drőd és Vidéke Takarékszövetkezet
2013/07 /31
2013/07 / 31
FWMG - 0676
53200125 - 110 88372 HUF "Önko rmán yzat
pénzforgalmi bankszámla (1 ) "
145 000 ,00 HUF
2013 /0 7 /3 1
KUL T UR~LI S EGYESULET
5320001511051158
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
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TAMAMOD14

PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil, Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

r•

A kérelmet érkeztette:

~

'"'l„1, f ,·J
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) lj.
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1. Projekt és támogatási adatok:
1. A pályázó :

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért

3. Támogatási id.:

2. Módosítás oka:

J2JoJ114 1-@E]-@E]-J2loJ1 J4 1-~-~

5. A pályázati cél:

Jel 1 Jv l-J .ol oJ 4 1~

1 dó szaki kiállit ások költségeinek fedezete : meghívók és plakátok elóállítás i kö lt sége, kiállítást
megnyitó szakemberek tiszteletdíja, sz álll ítási költ ség , alkal ami megbízással szakember felkérése
a sz akmai munka segítségére .

6. Megítélt támogatás:
9. Módosítási igény:

4. Pály.az. :

1 1 1 l1lsJsIoJoJo17. Kiutalva eddig : 1 1.1 l1JsJsloJolo l 8. Támogatási alap : 0
pozitív szám = még utalandó
1 1 1 l1J'oJ9J41OJO 110. Különbözet. : 1 1 l-J 4JslsJoJo l negatív szám =

visszafizetendő

1

II. A

szerződés

~

módosítás okának indokolása (maximum 2500 karakter) :

Kőris Györgyné betegsége és halála miatt, a 2014 évre betervezett kiállítások közül 3 kiál lítás megrendezé s e elmaradt,
így a Közalapítvány rész ére megítélt támogatást telje s egészében nem használtuk fel.

Kérjük a támogatási össze g módosítását, a kü lön bözetként jelentkez ő össze get az Ön kormányz at száml ájára
isszautaltuk.

;

1015 Ff.BR 1 7.

Ill. A pályázat szerződés-módosítási kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Gyomaendrőd

------------helység

J2JOJ1Jsl-@:0-~
hó

év

nap
Dr. Frankó Károly kuratórium elnöke
a palyazatot benyuito kepv1selo1e

Ny.v.:1. 0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva : 2015.02.1611.44.13
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PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TAMAM0014_02

Benyújtható G yomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil , Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

IV. Költségvetés:
Ktgv. kód A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

Al

Ingatlan üzemeltetés költségei

1 1 1 1 1 1 1 1 10

A2

Jármű

1 1 1 1 11

A3

Egyeb eszközök üzemeltetesenek költsege1

1 1 1 1 1 1 1 1 10

A4

PR, marketing költségek

1 1 1 1 1312111419

1

1

üzemeltetés költségei

1

1

JsJ1J9l9Js j

1

1 1°

meghívók, plakátok költségei

AS

Humán-erőforrás

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

A7

Szállítás költségei

fejlesztésének költségei

1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1

I· 1 1

1 1 lo

. '

1 1 1 1 1 14191919

képek szállítása, üzemanyag megtérítése
védőruha, védőfelszerelés

AS

Munka-, és

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

költségei

1 1 1 1 1 1 1 1°

1

1 1 1 1 J4J4J2JsJo l .

Kiállítás megnyitók repre.zentációja, a meghívók postaköltsége, egyéb anyagok a kiállításokhoz

8

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

1

1

1

1

l2J1l4lol2 I

Bl

Bérköltség

1 1 1 1 1 1 1 1 10

B2

Megbízási díj

1 1 1 1 1111141012

Megbízási díj és járuléka a kiállítás megnyitó személyének

B3

Foglalkoztatás vállalkozói

szerződéssel

1 1 1 1 ·11JoJ0Jolo

Lonovics László kiállítás megnyitása ·

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

e

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

1 1 1 1 1 1. I 1 1o

1

Cl

Tárgyi eszköz beszerzés

C2

lmmaterialis Javak beszerzese

1

1

1

1 1 1 1

1

1

= (A+B+C):

Önerő:

1

Pályázati projektben igényelhető (módosított} támogatás:
1
küldhető

1

1

1

1

·1° 1

1 1 1 1 1 1 1 1 10

Összes kimutatott (módosított) költség

Ny.v.:1 .0 A nyomtatvány papír alapon nem

1

be!

1

1

1 1 10

J1JoJ9l4JoJo l

1 1 1 1 1 1 1° 1
1 1 11 1°1 9 141°1° 1
1

Nyomtatva: 2015.02.16 11.44.14
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Electra Co rporate Banking
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Tranzakci ó típusa
Összeg

1144 - Átvezetés ügyfelek pforg . szlai.
közqtt.
45 600 , 00 HU F

Kezdeményező

Koz alapitvany Gyomae . Var o s Koz
Név
532 00125 - 10002089
Megbízó számlas záma
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Ban kfiók
Kedvezményeze tt
Kedvezményezett számlaszáma 53200125 - 11062402
"Önkormány zat
pénzforgalmi bankszámla (l) "
Közlemény
fel nem ha sznált támogatás
CIV- 004 - 14 / 2014
Érté knap
2015/02 / 12
Könyvel és
Könyvelé s dátuma
2015 /02/1 2
FXID- 7395
Tranzakcióazonosító
Ere d eti összeg
Össz eg
45 600,0 0 HU F
Par~nerek közt~ egyedi azonosító
0
Narratív
Átve zetés ügy fele k pforg . szlai .
. kö zött

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Bónom‐zug Vizéért
Egyesület
Képviseli: Csapó László
Pályázat azon.: KOR‐001‐14

Projekt
időtartama

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

Résztvevők

0

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

A Bónom‐zugi holtág
900000
900001
környezetvédelmi
feladatainak ellátásaés a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása,
továbbá a holtág belső és
külső úthálózatának javítása
Szakmai beszámoló: A 2014. évi Önkormányzati pályázat Környezetvédelmi alapjából elnyert 900.000 forintos pályázati
összegből és a tagok jelentős anyagi hozzájárulásával, valamint társadalmi munkával sikerült megvalósítani egy újabb útszakasz
felújítását a Bónom‐zug belső szakaszán. Szintén ebből az összegből tudtuk megvalósítani az &quot;Olajosok út&quot; és a
Bónom‐zug belső útjai közötti összekötő szakasz javítását is. Sajnos ebből a forrásból nem sikerült javítani az &quot;Olajosok
útján&quot;, mert az egy sokkal nagyobb volumenű javítást igényelne, de a jövőben mindenképpen erre az útra is szükséges lesz
komolyabb összeget fordítani, hiszen az út bizonyos szakaszai jassan járhatatlanná válnak, mivel az út túl oldalán lévő
mezőgazdasági területek használói, illetve az olajosok kutatói a munkavégzések alkalmával olyan nagymértékű kárt okoztak a
munkagépeikkel, amelyet ilyen minimális összeg ráfordításával helyre hozni nem lehet. Ezzel a pályázati segítséggel szintén kicsit
hozzá tudtunk járulni az üdülők által sűrűn felkeresett nyaralók biztonságos megközelítéséhez.Bízunk abban, hogy a jövőben is
hasonló vagy nagyobb összegű támogatással tovább tudjuk javítani az üdülő övezet infrastrukturájának színvonalát.A Város és az
Egyesület vezetősége közötti kapcsolat nagyon jó, melyet kívánunk fent tartani a jövőben is, hiszen az Egyesület területén lévő
ingatlanok után bifizetett ingatlanadóból és az itt eltöltöltött vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adóból jelentős
bevétele származik az Önkormányzatnak, amely egy jelentős részét az Egyesületen keresztül visszaforgatja a terület fejlesztésére.
Ezen felül az itt eltöltött vendégek az így elérhetővé váló infrastruktúrának köszönhetően viszik az országban a Bónom‐zug és így
Gyomaendrőd Város hírnevét is, mely során beszélnek a tiszta vízminőségről, a csendes és kulturált pihenési lehetőségről, és
szerencsés holdállás esetében még a jó halfogásról is.
Belső ellenőr megállapításai:
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2.

500000
651000
Soczózugi Környezetvédelmi 2014‐01‐01‐tól
6
Soczózug külsö útjának
és Horgász Egyesület
2014‐12‐31‐ig
javitása valamint Soczózug
Képviseli: Malatyinszki Pál
belső útjának állagmegóvó
karbantartása
Pályázat azon.: KOR‐002‐14
Szakmai beszámoló: 900 m közut karbantartási munkák elvégzése, kátyuzása ,uthálózat állagmegovása cáljából került sor. A
munkálatok során 022‐es gátikő került az útalapkátyujába melyet gépi és kézi erövel végzet el a megbizot BT. Ezzel egyidöben
szórt útalap javitás is megvalósult kétoldali padka rendezéssel, igényszerinti helyszini teritéssel. Igy az út állapota kb.80 %‐os
javulást eredményezett. Igy járhatóbbá és biztonságosabbá vált a út az itt nyaraló a kerékpárosok és jármüvel közlekedök
számára.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

3.

Békés Megyei Peresi‐holtág 2014‐01‐01‐tól
1
Út építés,karbantartás,
550000
844371
Természetvédelmi Egyesület 2014‐12‐31‐ig
javítás.
Képviseli: Kertész Gábor
Pályázat azon.: KOR‐003‐14
Szakmai beszámoló: Első ütemben a már korábban kihordott törmelék egy részét terítettük szét gépi és kézi
munkaerővel.Decemberben a volt fürdő melletti hídnál került sor 48 m3 betontörmelék kiszállítására, elegyengetésére és
tömörítésére.A munkálatokat a Tótkaép Építőipari Kft.végezte el.Az elvégzett minkáról a számlákat mellékeljük.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

4.

Templomzugi
Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Képviseli: Vincze Tamás
Pályázat azon.: KOR‐004‐14

2014‐04‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

5

Templomzugi holtág
450000
740230
Igen Igen Igen
környezetvédelmi
feladatainak ellátása, a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása,
a belső útjának javítása,
karbantartása.
Szakmai beszámoló: A Templomzugi holtág belső ágán 9751 hrsz‐ú 395 méter hosszúságú szilárt burkolatú út található. Az
állapota az elmúlt évek során jelentősen megrongálódott. Sok a mély kátyú, mely megnehezíti a zug belső ágának
megközelítését. A kövesútról a csapadék nem folyik el, ezért főleg a téli időszakban az út állapota rohamosan tovább romlott. Az
Egyesület tagjai, illetve azon magánszemélyek akik nem tagok, de a fent említett út mellett üdülő telekkel rendelkeznek
összefogtak, és kivitelezésre került 268 méter út 804 m2 felületen történő javítása, 30 méter hosszúságon 90 m2 méter felületen

részleges javítása, 97 méter út már korábban aszfaltozásra került. Az Egyesület részéről mint majd a mellékelt számla is mutatja
740.230 Ft költséggel, a magánszemély tagok által összeadott 1.947.623 Ft költséggel valósult meg az út felújítása. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárulásával a következő munkálatok kivitelezése történt: kátyúk szintre emelése,
feltöltése 0‐50‐es kulékaviccsal, mart aszfalt Finisher‐es terítése 6‐8 cm vastagságban, aszfaltréteg tömörítése, aszfaltréteg forró
emulziós belocsolása, zúzott kőszórás 4/8‐as zúzalékkal, fedőréteg tömörítése, padkakészítés. A fenti munkálatok elvégzésével jó
minőségű út került átadásra.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Képviseli: Vandlik János
Pályázat azon.: KOR‐005‐14

600000
945215
Igen Igen Igen
I. A Körösladányi műúttól a
siratói holtághoz vezető
kövesút javítása, kátyúzása
(0886 h.r.sz.). II. A
holtágon átvezető híd keleti
hídfőjének a javítása.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2014‐ben 600 000 Ft‐ot nyert az Önkormányzat Környezetvédelmi alapjából ‐ 924 000 Ft‐ra
pályáztunk.
Tervezett, Ft
Tényleges, Ft
saját erő
támogatás
összesen
saját erő
támogatás
összesen
I. Kövesút javítás
243 000
661 000
904 000
733 930
382 400
1 116 330
II. Hídfő javítás
97 000
263 000
360 000
114 205
217 600
331 805
Összesen
340 000
924 000
1 264 000
848 135
600 000
1 448 135
I. A körösladányi műúttól a siratói
holtághoz vezető kövesút javítása, kátyúzása (0886 h.r.sz.): A kátyúzás a tervezettek szerint valósult meg, a munkák során
felhasználásra került törtbeton, 0/20‐as és 0/60‐as útépítési dolomit. Az évek óta jól bevált útjavítási anyagokat helyi
vállalkozótól vásároltuk, aki a kiszállítást is vállalta. Az elhúzódó csapadékos időjárás miatt a munkát szeptember 29‐én és
október 2‐án végeztük el. Tagjaink közül 48 fő vett rész a munkában.
II.A holtágon átvezető híd keleti hídfőjének a javítása: A
híd szerkezetét korábban már ‐ saját erőből ‐ javíttattuk, a megnövekedett forgalom miatt azonban a keleti hidfő megsüllyedt.
Ennek a javítását megfelelő eszközökkel és felkészültséggel rendelkező vállalkozóra biztuk, aki a munkát megfelelő minőségben
és határidőre elvégezte. Kérem a beszámoló fentiek szerinti elfogadását, egyben köszönetet mondunk a város Képviselő
Testületének és az illetékes Bizottságnak, hogy egyesületünk célkitűzéseit anyagilag is támogatták.
Belső ellenőr megállapításai:
2014‐05‐01‐tól
2014‐12‐15‐ig

48

6.

Kecsegészug Tájvédelmi és
2014‐01‐01‐tól
23
Kecsegészugi út javítása és
600000
780923
Igen Igen Igen
Hotgász Egyesület
2014‐12‐31‐ig
karbantartása
Képviseli: Oláh Károly
Pályázat azon.: KOR‐006‐14
Szakmai beszámoló: A Kecsegészugi bekötöút javítására és karbantartására Egyesületünk a Környezetvédelmi alapból elnyert
600.000 forint támogatást. A 600.000 forint támogatást összegét 180.923 forint saját forrással kiegészítve összesen 780.923
forint értékben zúzott kő vásárlására fordítottuk. A 122.98 tonna zúzott követ Szűcs Tibor dévaványai vállalkozótól vásároltuk
meg (2014.07.05‐én 48.32 tonna 2014.07.28‐án 74.66 tonna). A számlák összegét 2014.07.18‐án 306.832 forint és 2014.08.01‐én
474.091 forint banki átutalással kiegyenlítettük.A 122.98 tonna zúzott követ 2014. szeptember 20‐án a Kecsegészugi bekötő út
javítása során felhasználtuk. Az út javítására az egyesület tagjainak bevonásával társadalmi munkát szerveztünk, melyen 23 fő
vett részt. Az út javítása során 2 db szállító járművet, 1 db rakodógépet és 1 db kis úthengert vettünk igénybe. A gépi munkákon
túl 23 fő egyesületi tag kézi munkával végezte a út karbantartását.Tagjaink lapátokkal és gereblyékkel az út szélén kiverődött
köveket visszaigazították, majd a traktorokkal a kátyúkhoz szállított zúzott követ elterrítették és kiegyengették. Ezután a kátyúba
a követ úthengerrel dolgozták be a zúzott követ.A támogatott projekt nagy segítséget nyújtott abban, hogy az út továbbra is
járható legyen személygépkocsival is. A segítségnek köszönhetően több forrásunk maradt környezetvédelmi munkánk
finanszírozásához.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET
Képviseli: JENEI LÁSZLÓ
Pályázat azon.: IFA‐001‐14

Projekt
időtartama

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

Résztvevők

20

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

Elsősorban halételek
200000
201590
népszerűsítése és ezzel
együtt Gyomaendrőd város
természeti, túrisztikai,
kultúrális értékeinek,
jelentősebb gazdasági
egységeinek bemutatása
jelentős tömegeket
megmozgató
rendezvényeken,
fesztíválokon, tablókon,
prospektusokon.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2014‐ben előzetesen‐anyagiaktól függően‐ 8 rendezvényen való részvételét tervezte. Végül 7
rendezvényen vettünk részt. A Kárpát‐medencei Halászléfőző Magyar Bajnokság rendezése elmaradt. Az Önkormányzat által is
támogatott 2 helyi rendezvényen, a XII. Bogrács Napja, Paprikáskrumpli Főzőversenyen Öregszöllöben, és a XVI. Nemzetközi
Halfőző Versenyen részt vettünk, melyeken különleges halételekkel, ételkóstolási lehetőség biztosításával, és 52 db 70x100
cm‐es tablókkal,halétel receptekkel növeltük a rendezvények színvonalát.Részt vettünk a Fürdőben szervezet főzőversenyen,
ahol a tagok által biztosított vadból‐muflon‐ főztünk különleges ételt, szintén kiállítva tablóinkat.4 vidéki‐ jelentős nagyságrendű‐
főzőversenyen, fesztíválon vettünk részt:‐ XVI. Karcagi Birkafőző Fesztíválon, ahol 2013‐hoz hasonlóan nemcsak a saját, hanem az
előző évben is versenyet nyert, Rostélyos Kft támogatásával versenyző Nagy László és csapata részére mi biztosítottuk a közös
‐kiemelkedően szép‐ főzőhelyet, Gyomaendrődi felíratokkal, zászlóval, címerrel, városunkat bemutató 12 tablóval.‐ XXXX.
Jubileumi Országos Halfőző Versenyen Gödöllőn a szokásos, kiemelkedően színvonalas főzőhelyünk és főzött ételeink nagy sikert
aratott a közönség tagjai között is. Bár a Vándorkupát 3. alkalommal nem sikerült elhoznunk, a 2 napos rendezvényen való
részvételünk sikeres volt.‐ a Nemzetközi Tiszai Halfesztívál &quot;A Szögedi híd alatt..&quot;alatt rendezvényen szintén a
korábban megszokott formában képviseltük városunkat. Jelentős tömegek tekinthették meg városunkat bemutató tablóinkat is.‐
III.Hortobágyi Lehalászási Ünnep és Országos Halfőző Versenyen Hortobágyon 2 csapattal képviseltük egyesületünket.
Színvonalas főzőhelyünket ez alkalommal 3 méter magas roll‐up‐al szinesítettük, ami kiemelte Gyomaendrőd nevét. A főzött 2
féle halételt annyira kiemelkedőnek minősítette a szakmai zsűri, hogy összevontan a kategóriákat, egyesületünket a rendezvény
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abszolut győztesének hírdette ki!
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Értékek Megmentése a
2014‐01‐01‐tól
400
XVIII. Nemzetközi
Jövőnek Alapítvány
2014‐03‐31‐ig
Bogártalálkozó
Képviseli: Kardos Ferenc
lebonyolítása
Pályázat azon.: IFA‐002‐14
Szakmai beszámoló: XVIII. Nemzetközi Bogártalálkozó lebonyolítása
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2014‐05‐01‐tól
Kamarakórus Alapítvány
2014‐09‐01‐ig
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó
Pályázat azon.: IFA‐003‐14

200000

200000

150000
747750
A pályázat célja
Gyomaendrőd város
németországi testvérvárosi
kapcsolatának ápolása,
erősítése, valamint a kórus
jelenlétének biztosítása a
schönecki Junger Chor
Intonation‐nal együtt,
immár több éves
hagyományként
megrendezett közös
koncerten.
Szakmai beszámoló: Jelen pályázati támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
ápolja Gyomaendrőd város németországi testvérvárosi kapcsolatát, valamint segítette a kórus jelenlétének biztosítását a
schönecki Junger Chor Intonation‐nal együtt, immár több éves hagyományként megrendezett közös koncerten. Ez a közös
program nagymértékben erősítette a Schöneck és Gyomaendrőd közti szolidaritás, kölcsönös megértés és együttműködés
kialakítását is.A két kórus korábban már több közös koncertet szervezett ‐ hol Gyomaendrődön (2008; 2011), hol Schöneckben
(2009; 2012).A 2014. június 26‐29. közötti időszakra ismét mi kaptunk meghívást, ugyanis a Schöneck városát alkotó, 1971‐ben
egyesülő három kis település egyike, Kilianstadten, idén ünnepelte 1175. &quot;születésnapját&quot;. Ezen alkalomból egy
ünnepségsorozatot szervezett a városvezetés, melyen kórusnknak is szerepet szánt Cornelia Rück, Schöneck város polgármester
asszonya. A Schöneckben töltött időszakban három alkalommal szerepelt kórusunk. Először az évforduló alkalmából rendezett,
úgynevezett akadémiai ünnepségen, amely egy szabadtéri rendezvény volt. Másnap került sor a Junger Chor Intonationnal
18

Igen Igen Igen

Igen Igen Igen

hagyományosan megrendezett közös koncertre az evangélikus templomban, amely ismét kiváló alkalom volt a magyar
kórusművek (pl.: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Eszterházy Pál) bemutatására a német közönség előtt. Harmadik
alkalommal a vasárnapi katolikus mise keretén belül Lorenz Maierhofer Missa Lumen 5 tételes miséjét énekelte el ‐ ismét
közösen ‐ a két kórus. A találkozás és a közös munka mindig nagy élményt jelent mindkét kórus számára.Jelen pályázati
támogatás nélkülözhetetlen segítséget jelentett az útiköltség fedezésében, melyet korábban többnyire maguk a kórustagok
fizették azt. Az utazási költség összesen 747.750 Ft volt.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Dr. TÓTH ELEK KERTBARÁT
2014‐01‐01‐tól
150
2014.04.08. Városi bor‐
50000
58933
Igen Igen Igen
KÖR‐ KK ORSZÁGOS
2014‐12‐31‐ig
pálinka és kolbász verseny
SZÖVETSÉG
rendezése2014.09.25‐28
Képviseli: Magyari Lajosné
kistérségi termék bemutató
Pályázat azon.: IFA‐004‐14
szervezése, rendezése
Szakmai beszámoló: 2014.04.08.‐án megrendeztük a 18. alkalommal,a Katona József Művelődési Központtal közösen a Városi
bor,‐pálinka és házikolbász versenyt.A rendezvényen résztvettek a kistérségi ‐ Szarvasi, Kondorosi, Békésszentandrási ‐
kerbarátkörök, továbbá
a Békéscsabai Lencsési valamint a gyulai kertbarátok is, különleges boraikkal, pálinkáikkal. A szakmai
zsűriknek, bőven volt dolguk a birálatoknál, és kiemelkedően jó eredmények születtek.A versenyre benevezésre került: bor 38,
ebből aranyérmes 19.pálinka 58 ebből aranérmes 30.Kolbász, szalámi 15 ebből aranyérmes 5. A verseny slágere a különleges
gyümölcspálinkák, birs, barack, meggy, alma, körte, szőlő.Igen sokféle, szinte minden gyümölcsből készűlt borok‐ meggy, szeder,
málna, eper‐Jó minőségüket a zsűri külön kiemelte.Résztvevőinket, vendégeinket, szendviccsel, kávéval, árvány vízzel
megvendégeltük. Az elért eredmények alapján a benevezőket okllevéllel elismertük.A Kertbarátkörök regionális őszi termés
kállítás lebonyolításának ez évben mi voltunk a házigazdája.melyet a Művelődési Központ, SZÜRETI NAPOK rendezvényéhez
kapcsolódva tartottunk, és a korábbi évektől eltérően 3 napig volt látogatható.A kiállítók a térségi kertbarát körök, a Bethlen
Gábor Szakképző iskola‐ amellyel jó a kapcsolatunk.Szinesítették a kiállítást, a virág boltok, ötletes alkotásaikkal a helyi óvodák,
iskolák valamint az egyéni kiállítók, közel 80 fő kiállító volt, Minden résztvevőnek emléklapot adtunk. A megnyitó napján a
vedégeinket, az óvodásokat, iskolásokat, A Bethlen Gábor Szakképző iskola diákjai által helyben,sütött friss pogácsával kínáltuk,
iletve kávéval és ásvány vizzel.A kiállításunknak sok látogatója volt, nem csak helybeliek.Akik elismerésüket és tetszésüket a
vendégköyvbe jegyzték be.A meghívónkon,feltüntettük: támogatónk a Városi Önkrmányzat. A rendezvények nem csak a
.
Kertbarátok tevékenységét, hanem Városunkat is népszerűsítik.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

2014‐08‐09‐tól
300
X. Bográcsos Babételek
50000
56515
Mozgáskorlátozottak és
2014‐08‐09‐ig
Főzőversenyének
Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
megrendezése
Képviseli: Tímárné Kozma
Ágnes
Pályázat azon.: IFA‐005‐14
Szakmai beszámoló: A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Kiemelten Közhasznú Egyesületnél már hagyománnyá vált a
Bográcsos Babételek Főzőverseny ahová egyre szélesebb körből érkeznek vendégek. 2014. augusztus 9‐én
a X. Bográcsos
Babételek Főzőversenyt tartottuk egész napos program és szórakozás volt. Felléptek a mazsorettek. Egész napos zene és tánc,
tombola szórakoztatta a jelenlévő tagjainkat és vendégeinket.Költségvetés indoklása.Rendezvényünkkel kapcsolatos
újsághirdetés. Ajándék vásárlás a Babételek Főzőversenyének résztvevőinek.Sátorkölcsönzés támogatására a Gyomaszolgtól.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

6.

Dél‐Alföld‐Európai‐Unió
2014‐04‐03‐tól
39
Közös szakmai gyakorlatok
100000
254200
Igen Igen Igen
Gazd,Kult,Okt.Int.Együttműk 2014‐12‐31‐ig
megvalósítása francia ‐
gyomaendrődi és lengyel ‐
ödést Koordináló Egyesület
Képviseli: Davidovics László
gyomaendrődi diákokkal
Pályázat azon.: IFA‐006‐14
Szakmai beszámoló: A Dél‐ Alföld EU többcélú egyesület legfontosabb célkitűzései között szerepel a kistérségi összefogás és
társadalmi célú átfogó együttműködés megszervezése oktatási, képzési intézményekkel, gyakorlati képzést biztosító KKV‐val,
Önkormányzatokkal,közösségi és egyéb programok keretében.Ezeknek a céloknak az elérésére a civil egyesület több éve
sikeresen működik francia, olasz és lengyel intézményekkel.A projekt alapú tevékenységek Gyomaendrőd város kulturális,képzési
és oktatási életének szinesebbé való tételét, a város és idegenforgalmi vonzerejének bemutatását és marketingjét, a diákok és
felnőttek ismereteik korszerűsítését és piac alapú tudás megszerzését is célozzák.A Leonardo da Vinci program keretében a
gyomaendrődi Bethlen G.Mg‐i és Élelmiszeripari Szakképző Iskolából 7 lovász és panziós diák utazott 2014.05.11‐én 3 hetes
szakmai gyakorlatra a lengyel Ljublini régió Lesna és Janow‐i szakiskolákba, ahol e szakiskolák tanulóival dolgoztak. Innovatív
ismereteket szereztek állattartás, vendégfogadás, programszervezés területén és szaknyelvi ismereteik jelentősen
bővültek.Csereprogramunk folytatásaként 2014.06.22 én a Janow Podlaski Szakképző Iskolából érkezett Gyomaendrődre az
Erasmus program keretében 16 diák szintén 3 hetes szakmai gyakorlatra. Csatlakozott hozzájuk 5 fő francia felsőfokú oktatásban
tanuló diák is. Közösen gyakorlatoztak a Bethlenes diákokkal az intézmény tangazdaságában és hálózati partneri körében
állattenyésztés és agroturizmus terén.Szabadidejükben kulturális és vidékismertető programokat szerveztünk a tanulóknak, ahol
felfedezték a magyar szokásokat és a vidéki életmódot is. De egy fővárosi kirándulás is megvalósulhatott ahol néhány Budapesti
nevezetességet megismerhettek a lelkes fiatalok.Az évek óta tartó cseregyakorlatok mindíg bebizonyítják, hogy szükség van ilyen

szakmai és szabadidős programokra , nagyon nagy az érdeklődés a diákok részéről és nagyon hasznos a további tanulmányaik
szempontjából is.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

Bell Caffé Kft
2014‐08‐20‐tól
900
II.Főtéri Sokadalom
250000
250000
2014‐08‐20‐ig
megrendezése
Képviseli: Tanács Zoltán
Pályázat azon.: IFA‐007‐14
Szakmai beszámoló: A 2014. AUGUSZTUS 20. ‐ai főtéri rendezvény helyi és környékbeli fellépőkkel sztárvendéggel tüzijátékkal
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

Kultúrális Egyesület Színfolt 2014‐01‐01‐tól
40
Versenyzések és a 20 éves
325000
325160
2014‐12‐31‐ig
jubileum megünneplése
Mazsorett Csoport
Képviseli: Hunya Jolán
Pályázat azon.: CIV‐001‐14
Szakmai beszámoló: A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport két országos versenyre, egy nemzetközi ‐ és világversenyre,
valamint a 20 éves jubileumi megünneplésére kérte a támogatást. Mindezekre az eseményekre adott pénz összeget fel is
használta az együttes.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Endrődiek Baráti Köre
Egyesület
Képviseli: Ladányi Gáborné
Pályázat azon.: CIV‐002‐14

2014‐05‐11‐tól
2014‐05‐11‐ig

200

Szak
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Igen Igen

A 2010‐ben felépült endrődi
250000
250000
Igen Igen Igen
Hármas‐Körös híd
szentelésének és névadó
ünnepségének
megrendezése az első
endrődi híd felavatásának
100. és Gyomaendrőd
várossá nyilvánításának 25.
évfordulója tiszteletére.
Szakmai beszámoló: 10 órakor szentmise a hídépítőkért, Gyomaendrőd helyben élő és innen elszármazott lakosaiért10.45.:
harangszó mellett kivonulás a hídhoz. Az érkező vendégek fogadása kaláccsal. 11 órakor hídavató ünnepség Műsor:‐ Narrátor
köszönti a vendégeket, elmondja a rendezvény célját ‐ A Szarvasi Fúvószenekar kíséretében az ünneplő közönség elénekli a
Himnuszt. ‐ Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere megnyitja az ünnepséget ‐ A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium énekkara endrődi népdalokkal köszönti a vendégeket ‐ Dr Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója ünnepi
beszédében visszatekintést ad az endrődi hídak történetéről, a híd jelentőségéről, az endrődi emberek életében betöltött
szerepéről. A híd névtábláját lelplezik: Várfi András polgármester, Tímár Imre az Endrődiek Baráti Körének elnöke, Gubucz Béla
és Gubucz Imre egyesületi tagok. A híd neve: ENDRŐDI HÍD ‐ A hidat az összekötő nemzeti színű szalag átvágásával megnyitják:
Dr Somlói Józsefné és Duda Béla az egyesület alapító tagjai. A szalag felirata: ENDRŐDI HÍD névadó ünnepsége 2014. ‐

Hídszentelés. A szertartást celebrálja Iványi László tb kanonok plébános. ‐ A Körösmenti Néptáncegyüttes menettánca a
felszentelt hídon. Kíséri a Szarvasi Fúvószenekar. ‐ Hordógurítás. A hordó nyomában a táncosok, majd a Gyomaendrődi Lovasklub
hintói és lovasai vonulnak át a felavatott hídon. ‐ Vigalom: a hordó csapraverése, az ünneplő közönség megvendégelése. Zenét
szolgáltat a Szarvasi Fúvós Zenekar. Az utcára kihelyezett 10 paravánon hídtörténeti kiállítást tekinthetett meg az érdeklődő
közönség.13 óra: Ebéd a Hídfő ívendéglőben.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Hallható Hang Alapítvány
2014‐01‐01‐tól
6315
16 kulturális rendezvény
120000
120000
Igen Igen Igen
2014‐12‐31‐ig
támogatása
Képviseli: Bárkainé Szmola
Andrea
Pályázat azon.: CIV‐003‐14
Szakmai beszámoló: A Hallható Hang Alapítvány 16 kulturális rendezvényének megvalósítására 120 000 Ft támogatást kapott a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat által kiírt Civil Alap pályázatán. Célunk Gyomaendrőd várossá válásának 25. évfordulója
alkalmából rendezett programsorozat gazdagítása, valamint hagyományteremtő szándékkal a Hallható Hang Alapítvány és az
Inter‐Art Alapítvány közreműködésével a testvérvárosok között közös kulturális programok megszervezése, gyermek és fiatal
felnőttek művészeti tevékenységének támogatása, más kultúrákkal való ismerkedés és más kultúráknak való bemutatkozás
biztosítása.Önálló rendezvényeink voltak: Eva Mazzucco Emlékkiállítás, Inter‐Art Nemzetközi kiállítás Gyomaendrődön ,
Legalizált Lámák koncert, filmbemutató Gyomaendrőd művészeti életéről, képzőművészeti kiállítás Nagyenyeden, városnéző túra
Gyulafehérváron és Kolozsváron. Tavaszi koncertünk méltó ünnepi műsorként szolgált a várossá válás évfordulójának
alkalmára.Közreműködtünk más szervezetek programjain: a nagyenyedi „Inter‐Art” Gyermekművészeti Táborban kiegészítő
programmal, hangszeres szerepléssel a Sajt‐ és Túrófesztiválon, a VW Bogártalálkozón, a Liget Fürdőben. A Zene Világnapjára
való megemlékezés során közös koncertet adtunk a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórussal.A Civil Alapon elnyert
támogatásból az alábbi rendezvényeinket finanszíroztuk:1.
Július 28. és augusztus 3. ‐ Kreatív ifjúsági művészeti tábor, 1.1
július 31. ‐ Esti térzene, 1.2
augusztus 2‐ ‐ Ifjúsági koncert a Liget fürdőben. A támogatást a nyári tábor egy vidéki
résztvevőjének, valamint a foglalkozás vezetőjének (énektanár) szállásköltségeire, továbbá a fellépésekhez szükséges hangosítás
költségeire fordítottuk. 2.
December 15‐18. – Karácsonyi koncertbemutatókat tartottunk a Blaha úti, Kossuth úti, Jókai úti
óvodákban, végül a régi mozi épületében megtartott hangulatos zenéléssel zártuk a 2014. évet. A támogatást színes
fénymásolásra költöttük.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Közalapítvány Gyomaendrőd 2014‐01‐01‐tól
V. Közgyűjteményeiért
2014‐12‐31‐ig
Képviseli: Dr. Frankó Károly
Pályázat azon.: CIV‐004‐14

786

Időszaki kiállítások
817804
109400
költségeinek fedezete:
meghívók és plakátok
előállítási költsége, kiállítást
megnyitó szakemberek
tiszteletdíja, szállítási
költség, alkalmi megbízással
szakember felkérése a
szakmai munka segítségére
Szakmai beszámoló: 2014. évben az alábbi kiállítások kerültek megrendezésre:Állandó kiállításaink: Vidovszky Béla festményei,
Corini Margit festményei, Illésy Péter grafikái, Pásztor János szobrai, Holló László festményei és grafikái.Időszaki kiállításaink:1.,
Corini Margit gyűjteményi kiállítása, a Képtár fennállásának 20. évfordulója alkalmából: 2013. 11 hótól 2014. 03 hóig.2.,
Nagyenyedi művésztelep kiállítása március hóban, Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak bemutatása önállóan március hóban.
3., Lonovics László festőművész kiállítása áprilistól ‐ júniusig. 4., Bíró Ilona festőművész kiállítása szeptembertől novemberig. 5.,
Görgényi Tamás kiállítása november‐december hónapban.A kiállítások megnyitóira a meghívókat és plakátokat saját magunk
készítettük. Saját nyomtatón nyomtattuk. A megnyitó beszédet neves művészettörténész nyitotta meg. A kiállítás megnyitók
költségeit, a meghívók költségeit számoltuk el.Az elszámolás tartalmazza a Vidovszky Béla és Pátczay Pál szobrász művészt
ábrázoló tusrajzot, melyet az alapítvány megvásárolt.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

5.

Közalapítvány Gyomaendrőd 2014‐01‐01‐tól
V. Közgyűjteményeiért
2014‐12‐31‐ig
Képviseli: Dr. Frankó Károly
Pályázat azon.: CIV‐005‐14

786

Igen Igen Igen

A Közalapítvány
700000
0
kezelésében működő
Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény
működéséhez szükséges
költségek biztosítása.
Szakmai beszámoló: Mint a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény kezelője és működtetője biztosítja a fenntartáshoz
szükséges rezsiköltségek kifizetését. Az épület biztosítási díja, víz‐, gáz‐, villany‐, telefon költség, irodaszer, festékpatron,
takarításhoz szükséges anyagok.Könyvelési díj, az udvar karbantartásának költsége.A bankszámla vezetés díja, Tűzoltókészülék
karbantartás költsége. Hulladékszállítás díja. Postafiók bérleti díja. Posta költségek.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig
Kamarakórus Alapítvány
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó
Pályázat azon.: CIV‐006‐14

25

A kórus működési
225000
225577
Igen Igen Igen
feltételeinek javítása, az
általa szervezett programok
eredményes
megvalósításához, valamint
‐ egyéb felkéréseknek
eleget téve ‐ további
kulturális eseményeken való
részvételhez kapcsolódó
költségek fedezésére
támogatás elnyerése.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 2000‐ben szerveződött a Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus jogi személyeként. Az alapítvány munkája szorosan összeforr a kórus tevékenységével. Fő célja, a zene
szeretetének erősítése, a magyar és nemzetközi zenei élet tradícióinak ápolása.A kórus rendszeresen fellép különböző városi
rendezvényeken, helyi és vidéki kórustalálkozókon, koncerteken. Az elmúlt években több hazai és külföldi kórussal alakított ki
baráti kapcsolatot.Jelen pályázat az alapítvány, illetve a kórus működési feltételeinek javításában jelentett nagy segítséget. A
támogatást egységes fellépőruhák készíttetéséhez szükséges szövetanyag vásárlására; a schönecki Junger Chor Intonation
kórusnál tett látogatásunkhoz kapcsolódó egyéb költségekre; valamint a Dr. Mihálka György Makó Város Vegyeskarával
rendezett közös koncerthez kapcsolódó utazási költség kifizetésére fordítottuk. A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus a
pályázati időszakban megvalósított programjai:‐ 2014. április 13. ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom
virágvasárnapi miséjén‐ 2014. május 25. ‐ közreműködés a Hősök Napja alkalmából rendezett ünnepi műsoron‐ 2014. június 9.‐
közös koncert a Dr. Mihálka György Makó Város Vegyeskarával Makón‐ 2014. június 10. ‐ közreműködés a Kis Bálint Napok
rendezvénysorozaton‐ 2014. június 26‐29. ‐ közös koncert, és egyéb programokon való részvétel a schönecki Junger Chor
Intonationnal‐ 2014. augusztus 2. ‐ részvétel a &quot;Találkozások hétvégéje&quot; elnevezésű rendezvényen, Élesden‐ 2014.
október 9. ‐ a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny rendezése‐ 2014. október 25. ‐ részvétel a Dévaványi Vox Humana
vegyeskará által szervezett kórustalálkozón Dévaványán‐ 2014. november 8. ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus
templom Imre‐napi búcsú ünnepében‐ 2014. december 20. ‐ karácsonyi koncert szervezése az endrődi Szent Imre katolikus
teplomban.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

A Körösmenti Táncegyüttes
375000
375000
2014 évi programjainak
sikeres megvalósítása, a
működéshez szükséges
kiadások, a zenekari és
utazási költségek, valamint
a viseletek és egyéb
színpadi kellékek varratása,
kiegészítése.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes a 2014 évben számos műsoron, fesztiválon képviselte városunkat. Több
országos versenyen és fesztiválon részesültünk díjazásban. Az előző évekhez képest, repertoárunkat bővítettük, új
koreográfiákat hozotunk létre, melyekhez a megfelelő viseleteket, kiegészítőket megvásároltuk, megvarrattattuk. Folyamatosan
törekedtünk a családi táncházsorozatok megvalósítására, hiszen a családok és a gyermekek várták ezeket a rendezvényeket,
valamint ezekkel a rendezvényekkel bővítettük városunk kulturális életét. A családi táncházak alkalmával a gyermekek minden
alkalommal különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, melyek anyagköltségeit is minden esetben az Alapítvány
biztosította. Meglévő viseleteinkkel támogattuk városunk más intézményeinek rendezvényeit, valamint a művészetoktatási
intézmény néptánc tanszakának növendékeit. Városunk valamennyi kulturális rendezvényét színesítettük műsorainkkal.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

&quot;Suttyomba&quot; a
2014‐01‐01‐tól
500
Népművészeti
225000
240000
Igen Igen Igen
Viharsarok Népi
2014‐12‐31‐ig
programsorozat
megvalósítása
Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú
Gyomaendrődön
Alapítvány
Képviseli: Szujó Zsolt
Pályázat azon.: CIV‐008‐14
Szakmai beszámoló: A civil alap támogatás az alapítványunk által 2014. évben megvalósított népművészeti programok
finanszírozására került felhasználásra. A támogatást a 2014. június 21.‐én megrendezett Suttyomba Népzenei Fesztivál és
Népművészeti Versenyre fordítottuk. A népművészeti versenyen összességében 183 békés megyei gyermek vett részt, amelynek
a döntője ezen a napon Gyomaendrődön került megrendezésre. A verseny a Nemzeti Tehetség Program keretében szervezett,
már hagyományosnak nevezhető program, amely évről évre színesíti a város kultúrális életét. A Népzenei Fesztivál pedig már 13
éve folyamatosan megszervezett, mély gyökerekkel rendelkező városi rendezvény, amely továbbra is kitartva a népzenei
értékek mellett autentikus és neves népzenei együttesek meghívásával nyújt kulturális értéket. A rendezvényekhez a Nemzeti

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Dezsőné Rau
Katalin, Weigert László
Pályázat azon.: CIV‐007‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

400

Igen Igen Igen

Kulturális Alapból és az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertünk el támogatásokat, amely összegekből a fellépők
tiszteletdíjai és a szervezési költségek kerültek finanszírozásra. Az elnyert Civil Alap támogatás a programok saját erejének
biztosítására lett felhasználva.
Belső ellenőr megállapításai:

9.

OMart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület
Gyomaendrőd Dobó I. u. 9.
Képviseli: Molnár Albert
Pályázat azon.: CIV‐009‐14

10.

Gyomaendrődi Polgárőr
2014‐01‐01‐tól
30
Az egyesület működésének
400000
400121
Egyesület
2014‐12‐31‐ig
biztosítása.
Képviseli: Baráth Zsolt
Pályázat azon.: CIV‐010‐14
Szakmai beszámoló: A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok
személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági
biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli
veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

270

Az OMart Műhely
125000
129674
Igen Igen Igen
rendezvényeinek és
rezsiköltségeinek
támogatása. A Tűzmenedék
együttes fellépéseinek
segítése.
Szakmai beszámoló: 2014. február 1. A magyar kultúra napja alkalmából Juhász Erika előadása a pávaverseny történetéről
&quot; Hova száll a páva&quot; címmelKiállítás : Népi hagyományok a mai öltözködésbenáprilis 3‐4‐5. A Tűzmenedék együttes
fellépése a VII. Internetvers Fesztiválon Győrben, illetve koncertje a győrszemerei művelődési házban.április 11. A vésztői Vejsze
verséneklő együttes &quot;Szép értelme dolgainknak&quot; című költészetnapi estje.Kiállítás: Béres Hemmis Mária
versilusztrációi Petre Gábor verseihez.május 24. A Tűzmenedék együttes a XVII. Kárpát‐medencei Sinka István vers‐, énekelt
vers és prózamondó versenyen, énekelt vers kategóriában első helyezést ért el.június 19. Bula Teréz Corini Margitról írt
könyvének bemutatója . Beszélgető társ : H.Szabó Gyua a Kriterion Kiadó igazgatója.Kiállítás: Kolarovszki Zoltán festményeiből és
szobraiból.augusztus 29. SZOMSZÉDOLÁS . Mezőberény hagyományos építészete címmel Csete Gyula muzeológus
előadása.Kiálítás: a Mezőberényi Díszítőművészeti Kör kézimunkái.október 3. Pancza István könyveinek bemutatójanovember
21.&quot;Bánsági sokszínűség&quot; Czank Gábor atya előadásaKiálítás: Czank Gábor atya fotó kiállítása &quot;Bánsági
sokszínűség&quot;
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
Belső ellenőr megállapításai:

11.

Gyomaendrődi Szent Flórián 2014‐01‐01‐tól
Alapítvány
2014‐12‐31‐ig
Képviseli: Dinya László
Pályázat azon.: CIV‐011‐14

50

Gyomaendrőd Város
500000
511089
Igen Igen Igen
Tűzoltó Egyesület
tulajdonában lévő tűzoltó
autó felújításának
hozzájárulása és hozzá
kapcsolódó eszközök
beszerzése.
Szakmai beszámoló: Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tulajdonában lévő tűzoltó autó felújításának hozzájárulása és a hozzá
kapcsolódó eszközök beszerzése.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Képviseli: Kéri Roland
Pályázat azon.: SPO‐001‐14

Projekt
időtartama

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

Résztvevők

75

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

Az egyesület elsődleges
700000
788598
célja, hogy a 15.000 fős
Békés megyei településen ,
illetve annak
vonzáskörzetében
megszerettesse a focit, a
mozgást szerető gyermekek
számára rendeszeres
sportolási lehetőséget
biztosítson, és gondozza
azok tehetségét.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk, a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület, 2009‐ben alakult három agilis, szakirányú
végzettséggel is rendelkező fiatalember kezdeményezésére, akik szívesen felvállalták a gyermekfutballal kapcsolatos teendők
összefogását. Egyesületünk működésével nagymértékben hozzájárul Gyomaendrőd Sportkoncepciójában megfogalmazott célok
megvalósításához, és a fenntarthatóság biztosításához. Általa megismertetjük a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésével, a
sport által erősítjük személyiségük pozitív alakulását, a helyes önértékelési formák elsajátítását. Az egyesület által kínált
sportolási‐, illetve mozgáslehetőségek kiváló megoldást jelentenek a gyermekek pozitív élményeket is nyújtó fizikai aktivitására.
A részletes program ismertetése:1. Korosztályok: az egyesület négy csapat működtetését vállalta fel, melyek a következők: ‐
U/7: 7 évesek‐ U/9: 9 évesek ‐ U/11: 11 évesek ‐ U/13: 13 évesek ‐ U14: 14 évesek2. Taglétszám: az Egyesületünkben a
sportoló gyermekek száma 75 fő fölé emelkedett a 2014‐es évben, amely egyedülálló a körzetünkben.3. Bozsik fordulók4.
Edzéseink: A 7 éves korosztályban heti két alkalommal tartunk foglalkozásokat, a 9,11,13 és 14 éves korosztályban heti három
alkalommal áll rendelkezéünkre. Az edzések két edző irányítása mellett zajlanak le, ami a nagy létszámunk miatt elkerülhetetlen,
mivel minden labdarúgást kedvelő gyermekkel foglalkozunk, nem csak a legtehetségesebbekkel. 5. Labdarúgó kupák: ‐
Mezőberény
2003/2004 korosztály I.hely ‐ Gyomaendrőd
2003/2004 korosztály VI. hely‐ Mezőberény
2002 korosztály I.hely ‐ Gyomaendrőd 2001 korosztály III. hely‐
2001/2002 korosztály V.hely ‐ Szeghalom
Szarvas
2004 korosztály II.hely‐ Gyomaendrőd 2006 korosztály II. hely
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Igen Igen

Belső ellenőr megállapításai:

2.

Rumba Táncsport Egyesület
Képviseli: Megyeriné Csapó
Ildikó
Pályázat azon.: SPO‐002‐14

Hazai és nemzetközi
950000
960859
táncképzéséken részvétel,
versenyzési lehetőség
biztosítása, fellépések
szervezése, a rendszeres
edzési és felkészülési
feltételek, tánckellékek
biztosítása.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2014‐ben mintegy 60 óvodás és kisiskolásnak végzett tánciskolai előképzést folyamatosan.
Januárban nagy sikerű felnőtt táncképzést is indítottunk, ahol a környék településeiről több mint húsz felnőtt részére
biztosítottunk három hónapon át kikapcsolódási és közművelődési jellegű szabadidős tevékenységet. A tánctanfolyam mellett
folyamatoan működött a senior‐hobby klub is, ahol már versenytánc képzésben is részesülnek a résztvevők.A diák és felnőtt
versenytáncosaink részére hetente két‐három alkalommal biztosítottunk edzési és felkészülési lehetőséget. Gyermek utánpótlás
táncosaink részére biztosítottuk a hazai versenyzési lehetőségeket is. A táncversenyken fiatal és kezdő versenyzőink elértek
három 3., két 2. és két 1. helyzést. Ebből az egyik aranyérmet a Zánkai Gyermek Táncfesztiválon érték el. Szintén a gyermek
versenytáncosaink részére biztosítottunk nyári edzőtáborozási lehetőséget is.A gyermek és felnőtt táncosoknak ezen kívül
gondoskodtunk még tánckellékről. Az edzők hazai és nemzetközi továbbképzéseken vehettek részt a naprakész ismeretek
megszerzése érdekében. Az egyesületünk a társastáncok népszerűsítése érdekében ismét rendezett nyilvános táncbemutatót az
utánpótlás tánciskolák vizsgabemutatói alkalmából. A nyári ünnepélyes záróbemutatón túl óvodás és gyermek táncosaink
felléptek többek között a Sajt‐ és Túrófesztiválon, a Bogrács Napján, a Besenyszegi Gyermeknapon, a Tulipános Óoda jubileumi
ünnepségén és a Városi Mikulás Ünnepségen.Az utánpótlás nevelés és egy új versenytáncos generáció felnevelése érdekében
nagy erőfeszítéseket tettünk az utánpótlás bázis felépítése érdekében a klub és a társastánc népszerűsítésével. Ennek
eredményeként ez év őszén több, mint hetven gyermek íratkozott be a tánciskoláinkba.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

3.

Kner Tánc,Sport Egyesület
2014‐01‐01‐tól
117
A Kner TSE működési és
750000
756885
Képviseli: Jenei Éva Evelin
2014‐12‐31‐ig
versenyeztetési
költségeinek támogatása
Pályázat azon.: SPO‐004‐14
Szakmai beszámoló: 2014‐es tevékénységeink:Szakmai munkánk:‐ Edzések, versenyeztetés biztosítása‐ Tánctáborok szervezése‐
Nemzetközi és hazai képzéseken való részvétel (Stuttgart‐Németország és Bécs‐Ausztria, Blackpool‐Anglia) ‐ Fellépések‐

Igen Igen Igen

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

85

Rendezvényeink:2014.04.05. C és B Tíztánc Országos Bajnokság megrendezése MezőtúronJúlius 04‐én egész estés Táncgálát
szerveztünk MezőberénybenOktóber 11‐én Szabadidősport Kelet Magyarország Területi Bajnokságának
megrendezése.Eredményeink:Az elmúlt évben 27 versenyen vettek részt táncosaink, ahonnan 80 döntős helyezéssel tértek haza,
melyből 30 érmes helyezés. A tavalyi évhez képest sokkal több nemzetközi versenyen szerepeltek, a világ legnagyobb versenyein
is részt vettek, így a világranglistákon is többen szépen szerepeltek az év végén.Pályázati összeg felhasználása:Ezdés és tánctábor
költségeinek támogatása (teremköltség, oktatói díj)versenyeztetési és versenyrendezési költségek (MTáSZ Tagdíj,
versenyrednezési díj, számlálóbírók díjazása, táncosoknak kupa érem, Blackpooli utazás költségeiTáncruha vásárlás és
felújításMarketing költségek (plakátok, szórólapok készíttetése)
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Körös Kézilabda Club
Egyesület
Képviseli: Levente György
Pályázat azon.: SPO‐005‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐07‐31‐ig

44

Felnőtt csapat első
290000
306798
osztályban való folyamatos
szereplése.A meglévő
utánpótlás csapatunk
megyei amatőr
bajnokságban való
szereplése.
Szakmai beszámoló: A meglévő utánpótlás csapatunk megyei amatőr bajnolságban való szereplése.A felnőtt csapat megye
elsőolytályban való folyamatops szereplése.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

5.

Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Képviseli: Cs. Nagy Lajos
Pályázat azon.: SPO‐006‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

100

Igen Igen Igen

Gyomaendrődi város női
kézilabda sportjának
működtetése, sportolási,
versenyzési lehetőség
biztosítása. Utánpótlás
nevelés, a sport
tömegsportszintű
népszerűsítése. Szabadidő‐,
sport‐ és edzőtáborok
szervezése, helyi
hagyományteremtő kupák

1000000

1002836

rendezése.
Szakmai beszámoló: A elnyert 1000eFt támogatásból terembérletre 200eFt‐ot, játékvezetői díjakra 89eFt‐ot,
személyszállításra‐utazásra 112eFt‐ot, tárgyi feltételek javítására (sportfelszerelés, sportruházat) 201eFt‐ot, orvosi vizsgálatokra
35eFt‐ot, engedélyekre‐biztosításra 87eFt‐ot, edzőtábor szervezésre 29eFt‐ot, működési költségekre (könyvelés, irodaszerek)
182eFt‐ot, edző továbbképzésre 12eFt‐ot, Kézilabda Szövetség szolgáltatási díjaira: 55eFt‐ot költöttünk.A részletes szakmai
beszámolót mellékeltük.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

Gyomaendrődi Judo Klub
Képviseli: Garai János
Pályázat azon.: SPO‐007‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

60

A Gyomaendrődi Judo Klub
850000
850000
Igen Igen Igen
jelenlegi és lendő tagjai
számára sportolási
lehetőség biztosítása. A klub
hazai és nemzetközi
eredményességének
megőrzése.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Judo Klub a kapott támogatást igyekezett a legfontosabb célok megvalósítása érdekében
felhasználni. Versenyzőink a hazai és nemzetközi versenyeken ismét eredményesen szerepeltek, hiszen Országos Bajnoki és
Diákolimpiai címekkel és számtalan pontszerző helyezéssel bizonyították rátermettségüket.A klub a szokásoknak megfelelően
versenyt is rendezett. A hagyományos Gyomaendrődi Judo Gálát immár 9. alkalomal rendezte meg.A sporteszközök,
felszerelések beszerzése is hatalmas előrelépést jelentett a szakmai munka javítása érdekében.2014‐ben is vendégül láttunk más
egyesületet edzőtáborozáson, ami a felkészülés fontos állomása volt.Taglétszámunk az év alatt ismét bővűlt, ami jelzi, hogy a
judo sport egyre népszerűbb városunkban. 2014‐ben az óvodások és iskolások mellett, már felnőttek is nagy létszámban kezdtek
judózni.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Vass Ignác
Pályázat azon.: SPO‐008‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

135

A labdarúgó sport
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres

500000

507415

Igen Igen Igen

szereplés. Az utánpótlás
korosztályok megfelelő
szintű nevelése a sport
iránt.
Szakmai beszámoló: 2014. évi „Sport alap” kötött felhasználású támogatás elszámolása.Gyomaendrődi Futball Club – 500.000.‐
Ft.A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás sportolói egész évben rendszeresen használják a sportpályákat az edzések,
a bajnokságra való felkészülés és a bajnoki mérkőzések lejátszására. E célok érdekében az egyesület két sporttelepet tart fenn –
Erzsébet ligeti, Népliget úti.A sportpályák területei: Népliget út: kettő nagyméretű labdarúgó pálya, a kísérő övezetekkel, edző
terület, lelátók egyéb zöld övezet. Az összes zöldterület: 25000 m2. Erzsébet liget: kettő nagyméretű labdarúgó pálya (egy
saját, egy magán kézben, amelyet ideiglenesen lehet használni), a sportpályát kísérő övezetek, lelátók egyéb zöld övezetek. Az
összes zöldterület: 18000 m2.
A két sportpálya zöldterülete: 43000 m2.A két sporttelep gyepfelületének karbantartására ‐
fűnyírás, öntözés, permetezés, műtrágya, hengerezés – fordította a megítélt támogatást a sportegyesület, ill. az e
tevékenységhez használt eszközök karbantartására és javítására. A mérkőzések lejátszásához a sportpályák vonalazását
szabályzat írja elő, az ehhez szükséges anyagokat is ebből a pályázati forrásból biztosítottuk.A sportpályák fűnyírása március
elején kezdődik és minden év november‐decemberében fejeződik be. Ezen időszak alatt jelentős számban kell a sportpályákat
nyírni (30‐35 alkalom), kezdeti időszakban heti egy alkalommal, az öntözés beindulása után, ill. csapadékos időjárás esetén
kéthetente legalább három alkalommal. Hengerezést évente több alkalommal végzünk a gyepfelület egyenletességének elérése
érdekében.Az öntözés időszaka a mindenkor aktuális időjáráshoz igazodik.Évente legalább egy alkalommal műtrágyát is szór az
egyesület a sportpályákra a fű intenzívebb növekedése miatt.A gyepfelület gondozása érdekében tavasszal a növekedés
beindulása után permetezéssel védekezünk a nem kívánt, idegen fűfélék ellen.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

BÉKÉS MEGYEI DIÁKSPORT
EGYESÜLET
Képviseli: CSASZNI LÁSZLÓ
Pályázat azon.: SPO‐009‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

2500

GYOMAENDRŐD VÁROS ÉS
500000
567110
Igen Igen Igen
KÖRZETÉBE TARTOZÓ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
DIÁKSPORT
SZERVEZETEINEK KÖRZETI
DIÁKOLIMPIAI
VERSENYEINEK RENDEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Városi DSB az elmúlt évben ismét nagy létszámú és magas színvonalú versenyeket
rendezett meg, az éves eseményeken összesen 45 diákolimpia versenyt rendeztünk, több mint 2500 tanulói aktivitást jegyezve.A
legnagyobb tömegeket ismét az atlétika sportágban sikerült megmozgatni, az 5 versenyen összesen több mint 1200 tanulói

aktivitást rendeztünk, több alkalommal megjelenve a tudósításaim a Magyar Atlétika Szövetség honlapján, országos hírűvé téve
az eseményeket. Szervezetünk a körzetünkhöz tartozó 5 általános iskola és 3 középiskola versenyrendszerének működését
irányítja 8 sportágban őszi‐ tavaszi rendszerben. Minden versenyünk magas színvonalon zajlik, a nagyobb tömegeket
megmozgató rendezvényeinken hangosítás segítségével, példaként említve megyénkben a többi körzet számára isUgyancsak
nagy létszámban vettek részt a tanulók a körzeti úszóversenyeinken, a 6 különböző korosztály részére megrendezett
találkozókon több mint 200 gyerek versenyzett.Labdarúgásban és kézilabdában a hagyományos őszi‐ tavaszi felmenő rendszerű
találkozókon kívül ebben az évben is megrendeztük a különböző korosztályok számára kiírt kupa rendszerű mérkőzés‐
sorozatokat is.Hagyományainkhoz híven asztaliteniszben és sakkban is óriási népszerűségnek lehettünk szemtanúi, komoly
gondot okozva a szervezői munkában a tanulók versenyeztetésének.A felmenő rendszerű versenyeken tanulóink becsülettel
helytálltak, hiszen a megyei döntőkön eredményesen szerepelve az országos versenyeken is szép eredményeket értek el, több
alkalommal a dobogón sikerült végezniük atlétáinknak.Sajnos ebben az évben is szűkösnek minősült a költségvetésünk,
versenyeink csak a lelkes szülői segítségeknek és az egyesületek, vállalkozóknak a támogatásával jöhetett létre.
Belső ellenőr megállapításai:

9.

3800000
4085598
Igen Igen Igen
A labdarúgó sport
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
korosztályok megfelelő
szintű nevelése a sport
iránt.
Szakmai beszámoló: 2014. évi „Sport alap” támogatás elszámolása – Szakmai beszámolóGyomaendrődi Futball Club – 3.800.000
Ft.
A Gyomaendrődi FC 2014. évben mintegy 7.450.000. – forint költségvetéssel gazdálkodott. Ez évben is a meghatározó
támogató Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala volt. A további bevételek különböző pályázatok, magánszemélyek 1 %‐os
felajánlásai, hazai mérkőzések belépőjegyeinek bevételei, a támogatóink felajánlásaiból állt össze.Kiadási oldalon jelentős tétel a
mindenkori bajnokságra való benevezés, játékengedélyek, sportorvosi díjak, sportpályák fenntartása, sportversenyek utazási
költségei, létesítmények közüzemi díjai, takarító, tisztító, tisztálkodó szerek, sportfelszerelések, egyéb felmerülő költségek.
A
Gyomaendrődi FC egy szakosztályt, a labdarúgó szakosztályt működteti. A szakosztályon belül kilenc különböző korosztályú
csapatot kell szerepeltetni az egyesületnek a bajnokságokban.Ezek a korosztályok: U‐7, U‐9, U‐11, U‐13, U‐14 utánpótlás
korosztály, U‐16 futsal korosztály, U‐17 serdülő csapat, U‐20 ifjúsági csapat, felnőtt csapat. A felnőtt csapat és az U‐20 csapat a

Gyomaendrődi Futball Club
Képviseli: Vass Ignác
Pályázat azon.: SPO‐010‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

135

Megye I. osztályban szerepel. Az U‐17 korosztály a megyei serdülő bajnokságban vesz részt. A többi korosztály körzetesített
bajnokságokban szerepel az év folyamán.A felnőtt csapat őszi eredménye: 15. Gyomaendrődi FC 15 mérk 3 győz 3 dönt 9 ver
18‐37 12 pontAz U‐20 csapat őszi eredménye: 16. Gyomaendrődi FC 15 mérk 1 győz 1 dönt 13 ver 10‐81 4 pontAz U‐17 csapat
őszi eredménye: 8. Gyomaendrődi FC 9 mérk 1 győz 1 dönt 7 ver 9‐48 4 pontAz U‐16 futsal csapat őszi eredménye: 4.
Gyomaendrődi FC 9 mérk 3 győz 1 dönt 5 ver 20‐24 10 pontA támogatásból közüzemi számlák (víz‐gáz‐villany), sportpálya épület
karbantartási költség, sportversenyek utazási számlái, sporteszközök, sportfelszerelések, sportruházati számlák, nevezési‐,
tagsági díjak, játékvezetői, sportorvosi, versenyengedély díjak és egyéb fenntartási díjak (mosó‐, tisztítószer, ásványvíz, szódavíz)
kerültek kifizetésre.
Belső ellenőr megállapításai:

10.

Korona Billiárd Klub
Képviseli: Bíróné Szigetvári
Edit
Pályázat azon.: SPO‐011‐14

70000
89000
Az OB1 és OB2
bajnokságban való részvétel
és az egyéni pontszerző
versenyeken való indulás
finanszírozása.
Szakmai beszámoló: Az OB1 és OB2 bajnokságban való részvétel finanszírizéséhoz kértünk segítséget, amit meg is valósítottunk.
A pályázaton nyert összeget A MAGYAR BÁBUS BILLIÁRD EGYESÜLET klubtagdíjbefizetésére, nevezési díjra, valamint a
versenyengedély díjbefizetésére használtuk fel. Az elmúlt évben is szép eredményeket értünk el az Országos bajnokságokon,
mind a csapatversenyben, mind az egyéniben versenyző sporttársaink általában dobogós helyezést értek el.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

11.

Székely Mihály Modellező és 2014‐01‐01‐tól
18
Klub tevékenységével
100000
122500
Sportklub
2014‐12‐31‐ig
kapcsolatos közösségi
Képviseli: Blaskó János
költségek támogatása.
Pályázat azon.: SPO‐012‐14
Szakmai beszámoló: Klub tevékenységével kapcsolatos közösségi költségek támogatása (szövetségi tagdíj + biztosítás és a
gyomaendrődi verseny díjai), valamint Gyomaendrőd város ismeretségének növelése..
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

26

180000
183990
Igen Igen Igen
Röplabda sportág
népszerűsítése, heti kettő
edzés rendszeres
megtartása, amatőr
röplabda versenyeken való
részvétel
Szakmai beszámoló: A 2000. év novemberében megalapított Sánc Röplabda Sportclub 2014‐ben is sikeres évet zárt. A korábbi
évekhez hasonlóan 2014‐ben Békés Megyei Amatőr Röplabda Bajnokság tornáin vett részt a csapat. A bajnokság fordulói közül
Szarvason, Telekgerendáson és Békéscsabán képviseltettük magunkat. Több alkalommal vettünk részt a Szarvasi Röplabdások
Baráti Köre által szervezett Fakupa elnevezésű vegyes tornákon, valamint Szarvason játszottunk még országos vegyes röplabda
tornán. A Békés Megyei Amatőr Röplabda Bajnokság lendülete kicsit visszaesett, sajnos minden tornára kevesebb csapat
nevezett, mint az előző években. A kevés nevező csapat miatt az idén egyesületünk sem tudta megszervezni a szokásos
Hármas‐Körös Kupa elnevezésű fordulónkat. A Liget Gyógyfürdőben Dél‐Alföldi Strandröplabda Bajnokság kétnapos fordulója
szintén a kevés számú nevező páros miatt maradt el. Év végén meghívásos Karácsony Kupa néven szerveztünk barátságos
tornát. A versenyre 5 női csapatot hívtunk meg. Szarvasról két csapat: a Vajda Péter gimnázium, és Szarvasi Röplabdások Baráti
köre, Rö‐pi‐pi Békéscsabáról, Perpétum Mobile szintén Békéscsaba, és Telekgerendás csapata versenyzett. Ezen a tornán a bronz
érmet csapatunk, a Sánc Röplabda Sportclub szerezte meg. Az egyesület állandó tagjai mellett fiatalok is csatlakoztak az
edzésekhez, ezért edzéseink számát heti kettőre növeltük. Így heti egy alkalommal technikai képzést kezdtünk el a fiatalok
részére az egyesület sport oktatója segítségével, melyen az egyesület állandó tagjai is aktívan részt vesznek. A helyi rendezvényre
mobil pályát veszünk bérbe a Szarvasi Röplabdások Baráti Köre Egyesülettől, mert a helyi sportcsarnokban csupán egyetlen pálya
építésére van lehetőség, és ezzel a módszerrel egyszerre három pályán zajlanak a mérközések. Célunk a röplabda sportágának
életben tartása, népszerűsítése, és minél több mozgásra, sportolásra vágyó fiatal és idősebb korú játékos szabadidejének
hasznos eltöltésére hátteret és lehetőséget biztosítani.
Belső ellenőr megállapításai:

12.

SÁNC RÖPLABDA
SPORTCLUB
Képviseli: Bencsik Mária
Pályázat azon.: SPO‐013‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

12

13.

Gyomaendrőd Kis Bálint
2014‐01‐01‐tól
427
Az iskola tanulóinak
350000
351062
Általános Iskola
2014‐12‐31‐ig
szabadidős és
Sportegyesület
sporttevékenységének
Képviseli: Hornokné
bitosításához a feltételek
Lapatinszki Gizella
megteemtése.
Pályázat azon.: SPO‐015‐14
Szakmai beszámoló: Az előző évben iskolánkban igyekeztünk a lehetőségeink teljes kihasználásával a gyerekek sportolási és
szabadidős tevékenységét változatosan megszervezni.Rendezvényeinkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy az iskolai élet színesbbé

Igen Igen Igen

és tartalmasabbá váljon.A tanulók közül sokan részt vettek a körzetben megrendezett Diákolimpiai versenyeken. Az alábbi
sportágakban szerepeltek a gyerekek: ‐ atlétika, ‐ mezei futás, ‐ kézilabda, úszás, ‐ futball ‐ asztalitenisz A sikeresebbek megyei,
területi szinten is eredményesen szerepeltek.(atlétika, mezei futás, úszás, kézilabda)A versenyre való felkészülést és utazást
igyekeztünk támogatni.A versenyeken kívül igyeketünk a hagyományos programjainkat is megrendezni.Ezek a következők
voltak:‐ Bálint napi sakk háziverseny ‐ Kihívás napi programok ‐ családi délután a Kis Bálint Napon a Magyar Diáksport
Napján 2014 méteres futás és sportág váűlasztó program ‐ &quot;Rénszarvas kupa&quot; ügyességi vetélkedőA programok
szervezéséhez és megvalósításához is felhasználtunk a kapott pályázati összegből.(ásványvíz,reprezentáció, jutalmak, díjak,
adminisztrációs költségek)Iskolánk sporteszköz állományát is bővítettük a pályázati forrásból.(szivacs kézilabdák)
Belső ellenőr megállapításai:

14.

Körös Kajak Se
Képviseli: Gellai Imre
Pályázat azon.: SPO‐016‐14

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

105

A kajak edzések,
3000000
3000885
Igen Igen Igen
versenyeztetés
feltételeinekmegteremtése.
Az egyesület működési
költségeinek
forrásteremtése.
Versenyrendezés,
edzőtáboroztatás,
sportruházat,
sporteszközvásárlás.
Szakmai beszámoló:
Márciustól októberig evezek a sportolók a Fűzfás‐zugi holtágon, három csoportra bontva: a kezdőknek
és a 10‐11éveseknek heti 4 edzés, a haladó 12‐15 éveseknek heti 5 evezés, melyet Csőke Zsolt kajak edző, a Körös Kajak volt
versenyzője tart.A két csoport létszéma októberben már 56 fő volt. A 15 év felettiekkel (10fő) és a masters versenyzőinkkel
(10fő) Tóth Tibor edző foglalkozik. Októbertől márciusig folynak a téli erőnléti edzések, a kezdőknek heti 2x úszás és 2x
tornatermi edzés, a középső csoportnak heti 2 úszás, 2 konditermi, 1 tornatermi edzés van, az ifi, U23‐as, felnőtt korcsoportosok
napi két edzésen vesznek résztAz egyesületnek két vízitelepe van, a Fúzfás‐zugi telepen kerül sor a vizes edzések megtartására
a most elkészült edzőteremben bemelegítésre, nyújtásra, lazításra van lehetőség. A Halász István Csónakháznál sárkányhajós
szabadidős programokat tartottunk, az itt rendszeresen evező gyomaendrődi tagok létszáma 30 fő. A téli erőnléti edzésekre
kondicionálótermet, tornatermet kellett bérelni, az úszó edzésekre a gyomaendrődi Liget Fürdőben került sor. 2014‐ben is
részt vettet kajakosaink az országos versenyeken, diákolimpián, körzeti versenyeken, valamint az ifjúsági és felnőtt válogatókon.
A versenyzők versenyekre való eljuttatása az egyesületi kisbusz mellett a szülők gépkocsijával történtek,Tótka Sándor és Kovács
László U23‐as versenyzőnk már a világversenyeken mérettette meg magát.
Június 16‐tól augusztus közepéig a
vízitelepünkön nyári táborban vettek részt a kezdő kajakosok. Ebben az évben nagy hangsúlyt kellett fektetnünk a toborzásra,

minél több gyermekkel kellett megismertetnünk az egyesületben folyó kiváló munkát, a közösségi életet.
Idén augusztusban
is megrendezzük a már hagyománnyá vált Viharsarok Kupát, mely kajak, kenu és sárkányhajó népszerűsítő verseny is volt
egyben. Az új gyerekek itt mérettethették meg magukat először a szabadidős kategóriában.Szept. ismét toboroztunk így év
végére a kajakosok létszáma elérte a 75 főt.
Belső ellenőr megállapításai:

Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő
5600. Békéscsaba, Corvin u 17.
Tel/fax:66/447-367 30/915-9794
Email:juela@invitel.hu

Ikt.sz: 1-1/2015./Gy.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:
Bencze Lajosné egyéni vállalkozó
5600 Békéscsaba, Corvin u 17.
Az ellenőr neve:
Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr (belső ellenőri regisztrációs szám: 5112700)
Az ellenőrzött szervezet megnevezése, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Az ellenőrzött szervezet vezetője:

Toldi Balázs polgármester

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés alá vont időszak:
1.) az ellenőrzés tárgya: 2014. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése.
2.) Az ellenőrzés alá vont időszak: 2014.01.01. – 2014.12.31.
Az ellenőrzés célja:
1.) Annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága
biztosított-e.
2.) A cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek-e.
3.) A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került-e.
4.) A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatásokról szerződések, megállapodások
készültek-e.
5.) A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek-e
felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek-e.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek:
Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
A helyszíni ellenőrzés időtartama:

2014.02.16. – 2014.02.18. közötti időszakban
6 ellenőri nap (2 fő), 48 óra
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Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő
5600. Békéscsaba, Corvin u 17.
Tel/fax:66/447-367 30/915-9794
Email:juela@invitel.hu

MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.) A pályáztatási rendszer szabályozottságának ellenőrzése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnál az Idegenforgalmi, Sport, Civil, Polgármesteri, és
Környezetvédelmi Alap pályázói számára a Pályázati Útmutató rendelkezésre állt, mely
alapján nyújtották be a pályázók a pályázataikat.
A Pályázati Útmutatóban részletesen meghatározta az Önkormányzat a pályázat folyamatát, a
pályázati kiírás részleteit, a támogatható kiadások körét, a nem elszámolható költségeket, az
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, a hiánypótlás rendjét, az elbírálás rendjét,
határidejét, a pályázati döntésérő szóló értesítéseket, a támogatási szerződés a módosítás a
folyósítás részletes szabályait, az elszámolásra, az ellenőrzésre, a pályázat lezárására
vonatkozó szabályokat. Az útmutató tartalmazza a bejelentő lapot, a pályázati és elszámolási
űrlapokat, a pályázati szerződés módosítási kérelem mintáját és az űrlapok kitöltési
segédletét.
Megállapítás:
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete a 98/2014.(II.27.) Gye.Kt. határozatával elfogadásra került a 2014. évi pályázati
útmutató és mellékletei az Idegenforgalmi, Sport, Civil, Polgármesteri, és Környezetvédelmi
Alapokra kiírt pályázatokra.
Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden
dokumentum, információ rendelkezésre állt a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához,
elszámolásához.
II. ) 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló, pályázható pénzösszegek
A belső ellenőrzés feladata 2014. évben a Civil Alap, az Idegenforgalmi alap, a
Környezetvédelmi alap, a Sport Alapból nyújtott pályázati támogatások ellenőrzése.
2014. évben a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület által
jóváhagyott, rendelkezésre álló pályázati források az alábbiak:
•
•
•
•
•

Civil Alap A komponens
Civil Alap B komponens
Idegenforgalmi Alap
Környezetvédelmi Alap
Sport Alap

1.550 e Ft
1.000 e Ft
1.000 e Ft
3.600 e Ft
12.000 e Ft

A Civil Alapból pályázható pénzbeli pályázható keretösszege 1.550 ezer Ft, a természetbeni
pályázható keretösszege 1.000 e Ft.
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II.1.) Civil Alap terhére nyújtott támogatások
-

„A” komponens

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2014.(II.27.) Gye. Kt.
határozatban nyílt pályázatot hirdetett gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2014. évi Civil
Alapból elnyerhető támogatásra. Összesen: „A” komponens 1.400.000 Ft pénzbeli támogatás,
„B” komponens 1.150.000 Ft intézménybeli szolgáltatás természetbeni juttatásként. A
főösszeg változatlanul hagyása mellett az „A” és „B” komponens között 150.000 forint
átcsoportosításra került, vagyis az „A” komponens 1.550.000 Ft pénzbeli támogatás, „B”
komponens 1.000.000 Ft természetbeni támogatásként jelenik meg Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) rendeletében.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőség Bizottság javaslata alapján
az „A” komponensre az alábbi alapítványok kerültek támogatásra:
Szervezet

Forint

Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
Hallható Hang Alapítvány
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
Alapítvány
Körösmenti Táncegyesület Alapítvány
’Suttyomba’
a
Viharsarok
Népi
Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú
Alapítvány
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
Összesen:

325.000
120.000
155.000

Pályázati
azonosító
CIV-001-14
CIV-003-14
CIV-004-14

Határozat szám
103/2014. (IV.16.) Gye. Kt. Üokke.
206/2014. (IV.24.) Gye. Kt.
206/2014. (IV.24.) Gye. Kt.

225.000

CIV-006-14

206/2014. (IV.24.) Gye. Kt.

375.000
225.000

CIV-007-14
CIV-008-14

206/2014. (IV.24.) Gye. Kt.
206/2014. (IV.24.) Gye. Kt.

125.000
1.550.000

CIV-009-14

103/2014. (IV.16.) Gye. Kt Üokke.

Egyedi támogatások:
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőség Bizottság valamint
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának javaslatára az
alábbi egyedi támogatási pályázatot fogadta el a képviselő testület 208/2014. (IV.24.) Gye.
Kt. határozatával
Szervezet

Forint

Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület

400.000

Pályázati
azonosító
CIV-010-14

Határozat szám
105/2014 (IV.16.) Gye. Kt. Üokke.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2014. (IV.24.) Gye. Kt.
határozatában egyedi támogatási igényt határozta meg:
Szervezet
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Közgyűjteményeiért

Forint
Város

700.000

Pályázati
azonosító
CIV-005-14

Határozat szám
209/2014.(IV.24.) Gye.Kt
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 210/2014. (IV.24.) Gye. Kt.
határozatában egyedi támogatási igényt határozta meg:
Szervezet
Szent Flórián Alapítvány

Forint
500.000

Pályázati
azonosító
CIV-011-14

Határozat szám
210/2014. (IV.24.) Gye. Kt

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 211/2014.(IV.24.) Gye. Kt.
határozatban az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőség Bizottság
javaslatára a Civil Alap „B” komponenséből átcsoportosításra került az „A” komponensbe:
Szervezet
Endrődiek Baráti Köre Egyesület

-

Forint
250.000

Pályázati
azonosító
CIV-002-14

Határozat szám
211/2014. (IV.24) Gye.Kt

„B” komponens

A pályázati kiírásról szóló Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2014.
(II.27) Gye. Kt. határozat 2. pontja alapján a „B” komponensre összesen 1.150.000 forint
összegű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként oszthat szét. Ezt módosította a
korábban idézett 2/2014 (II.28.) önkormányzati rendelet 1.000.000 forintra. Az összeg tovább
csökkent 250.000 forinttal, mely az „A” komponenshez került.
Az alábbi szervezetek lettek támogatva:
Szervezet
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

Forint
184.080

Rumba Táncsport Egyesület

184.080

Őszidő Nyugdíjas Klub

122.720

Nyugdíjas Gyomai Nőklub

61.360

Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja

61.360

Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör

61.360

Összesen:
Maradvány:
Összesen:

igénylés
3 óra terem
használat
3 óra terem
használat
2 óra terem
használat
1 óra terem
használat
1 óra terem
használat
1 óra terem
használat

Határozat szám

145/2014. (V.21.) Gye. Kt. Üokke.

674.960
75.040
750.000

A fenti táblázatban lévő Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör támogatását, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 312/2014.(V.29.) Gye. Kt. határozatával a 2014. évi Civil
Alap B, komponenséből benyújtott pályázat alapján teremhasználati igénybevétel
természetbeni támogatásban részesítette.
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II.2.) Idegenforgalmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2014.(II.27.) Gye. Kt.
határozatban nyílt pályázatot hirdetett gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2014. évi
Idegenforgalmi Alapra elnyerhető támogatásra. Összesen 1.000.000 Ft összegben.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság az alábbi pályázatokat fogadta el:
Szervezet
Halgasztronómiai Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Mozgáskorlátozottak
és
Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
Dél-Alföld-Eurpóai-Unió Gazdasági, Kulturális,
Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló
Közhasznú Egyesület
Bell Caffé KFT
Összesen:

Forint
200.000
50.000
50.000

Pályázati
azonosító
IFA-001-14
IFA-004-14
IFA-005-14

Határozat szám
114/2014. (IV.15.) Gye. Kt. Pgtek
114/2014. (IV.15.) Gye. Kt. Pgtek
114/2014. (IV.15.) Gye. Kt. Pgtek

100.000

IFA-006-14

114/2014. (IV.15.) Gye. Kt. Pgtek

250.000
650.000

IFA-007-14

114/2014. (IV.15.) Gye. Kt. Pgtek

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2014.(IV.24.) Gye. Kt.
határozatban megjelölt alapítványokat támogatja:
Szervezet
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
Alapítvány
Összesen:

Forint
200.000
150.000

Pályázati
azonosító
IFA-002-14
IFA-003-14

Határozat szám
207/2014. (IV.24.) Gye.Kt
207/2014. (IV.24.) Gye.Kt

350.000

II.3.) Környezetvédelmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2014.(II.27.) Gye. Kt.
határozatban nyílt pályázatot hirdetett gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2014. évi
Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra. Összesen 3.600.000 Ft összegben.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Város-fenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi pályázatokat fogadta el:
Szervezet
Bónum-zug Vizéért Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Összesen:

Forint
900.000
500.000

Pályázati
azonosító
KOR-001-14
KOR-002-14

Határozat szám
53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.
53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.

550.000

KOR-003-14

53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.

450.000

KOR-004-14

53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.

600.000
600.000
3.600.000

KOR-005-14
KOR-006-14

53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.
53/2014. (IV.14.) Gye. Kt. Vkm. Biz.
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II.4.) Sport Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2014.(II.27.) Gye. Kt.
határozatban nyílt pályázatot hirdetett a 2014. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
12.000.000 Ft összegben.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság az alábbi pályázatokat fogadta el:
Szervezet

Forint

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Rumba Tánccsoport Egyesület
Kner Tánc,-Sport Egyesület
Körös Kézilabda Club Egyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Gyomaendrődi Judo Klub
Gyomaendrődi Futball Club
Korona Billiárd Klub
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Sánc Röplabda Sportclub
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület
Körös Kajak SE
Összesen

700.000
950.000
750.000
500.000
1.000.000
850.000
3.800.000
70.000
100.000
180.000
100.000
3.000.000
12.000.000

Pályázati
azonosító
SPO-001-14
SPO-002-14
SPO-004-14
SPO-005-14
SPO-006-14
SPO-007-14
SPO-010-14
SPO-011-14
SPO-012-14
SPO-013-14
SPO-015-14

Határozat szám
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek.
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek

SPO-016-14

113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság a 2014 évi Sport Alapra benyújtott egyedi támogatási igényeket az
alábbi támogatásban részesítette:
Szervezet

Forint

Gyomaendrődi Futball Club
Békés Megyei Diáksport Egyesület

500.000
500.000

Pályázati
azonosító
SPO-008-14
SPO-009-14

Határozat szám
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek
113/2014. (IV:15.) Gye.Kt. PGtek

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 357/2014.(VI.26.) Gye. Kt. határozatával többlet
működési támogatást ítélt meg Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
részére:
Szervezet

Forint

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület

250.000

Pályázati
azonosító
SPO-015-14

Határozat szám
357/2014. (VI.26.) Gye.Kt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. árpilis 24-ei ülésén az alábbi
civil szervezeteket részesítette támogatásban:
Szervezet
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
Templárius Alapítvány
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

Forint
300.000
100.000
180.000

Pályázati azonosító
I.3.-199/2014
I.3.-200/2014
I.3.-201/2014

Határozat szám
212/2014. (IV.24.) Gye.Kt
214/2014. (IV.24.) Gye.Kt
313/2014. (V.29.) Gye. Kt
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Testvérvárosi kapcsolatok és önkormányzati rendezvényekre Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete az alábbi határozatott hozta:
Szervezet
Gyomaendrődi
Alapítvány

Zenebarátok

Forint
Kamarakórus

Pályázati
azonosító
I.3-206/2014

550.000

Határozat szám
314/2014. (V.29.) Gye.Kt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 429/2014. (VIII.28.) Gye. Kt.
határozatban hozzájárult, hogy Nagyné Perjési Anikó képviselő 2014. évi tiszteletdíjának
összege az alábbi működési kiadásának finanszírozására kerüljön kijelölésre:
Szervezet
Határ Győző Városi Könyvtár
Körös Kajak SE
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Komédiás Kör

Forint

Pályázati
azonosító

75.360
200.000
200.000
200.000

Határozat szám
429/2014. (VIII.28.) Gye. kt
429/2014. (VIII.28.) Gye. kt
429/2014. (VIII.28.) Gye. kt
429/2014. (VIII.28.) Gye. kt

III.) Pályázatok, Támogatási szerződések
A belső ellenőrzés a pályázati nyilvántartás alapján tételesen átvizsgálta az Alapokra
benyújtott pályázatokat, a támogatásban részesülőkkel kötött Támogatási Szerződéseket.
Az Alapokra Pályázati kiírás alapján nyújtották be pályázataikat a pályázók.
A II.) pontban felsorolt, támogatásban részesülők a Pályázati útmutató előírásainak
figyelembe vételével, elektronikus adatlap kitöltésével regisztrálták magukat a pályázati
felületen, majd ezt követően elektronikus úton benyújtásra kerültek a pályázatok.
A beérkezett pályázatok elbírálása, illetve testületek által történő jóváhagyása után
megkötötték a pályázati nyertesekkel a Támogatási szerződéseket.
Megállapítás:
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Pályázati kiírás az Alapokra megtörtént, mely
alapján a II.1) -II.4.) pontokban felsorolt, támogatásban részesülők esetében rendelkezésre
álltak a benyújtott pályázatok, és az elnyert összegre megkötött Támogatási szerződések.
A pályázatok és a Támogatási szerződések megkötése a Pályázati Útmutató előírásain
alapultak.
IV.) Pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése
A belső ellenőrzés által ellenőrzésre kerültek az Alapokra benyújtott nyertes pályázatok
szabályszerű felhasználása és elszámolása.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a pályázati nyilvántartásban felsorolt nyertes pályázók
esetében rendelkezésre álltak a pályázatok elszámolási adatlapjai, az elszámoláshoz
kapcsolódó alapdokumentumok (számlamásolatok).
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A belső ellenőrzés tételesen leegyeztette a 2014. évi Támogatási szerződésekben feltüntetett
összeget, az elszámolási adatlapokban benyújtott összeggel, mely szerint megállapításra
került, hogy a pályázók elszámoltak a teljes támogatási összeggel.
2013. évről volt áthúzódó pályázati felhasználás a Kulturális Egyesület Komédiás kör
esetében, mely az alábbi pályázatokat érintette:
CIV-004-13 ikt. Szerződés,
OMT-006-13. ikt. Szerződés,

Támogatott összeg
Támogatott összeg:

100.000 Ft
236.810 Ft

A Komédiás kör szerződés módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a CIV-004-13
ikt.sz. Szerződés meghosszabbítása a 158/2014.(VI.18.) GyeKt.Üokke. határozat alapján
engedélyezve lett 2014. 11. 31.-ig, 2015.01.31. elszámolási határidővel.
A Komédiás köt 2015.02.01-én 99.251 Ft-ról nyújtott be elszámolást, tehát nem használta fel
a teljes támogatási összeget 749 Ft maradvány keletkezett, mely visszafizetési
kötelezettséggel jár.
Az OMT-006-13 ikt.sz. Szerződésben meghatározott összeg felhasználási idejére két
alakalommal nyújtottak be kérelmet, melyet a 46/2014. (II.18.) Gye.Kt.Pgtek.Bizt. határozat
alapján a szerződést 2014.05.31.-ig meghosszabbították, 2014.06.30. elszámolási határidővel.
Majd ezt követően újra kérték a szerződés módosítását, mely a 358/2014 (VI.26.) Gye.Kt.
határozat alapján a szerződés 2014.12.31.-ig meghosszabbításra került, 2015.01.31.
elszámolási határidővel.
A Komédiás kör 2015.02.01.-én a támogatásként kapott 236.810 Ft összeggel szemben
89.791 Ft összegről nyújtott be elszámolást, az el nem számolt összeg 147.019 Ft volt. Az
Önkormányzat ügyintézője tájékoztatta a Komédiás kört arról, hogy visszafizetési
kötelezettsége lesz 147.019 Ft összegben.
Ennek hatására 2015.02.16.-án újabb elszámolást nyújtott be a Komédiás kör 234.791 Ft
összegről, a fel nem használt maradvány 2.019 Ft.
A belső ellenőrzés tételesen átvizsgálta az elszámolásra benyújtott számlákat, melyek az
alábbiak voltak:
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Számla kelte
2012.04.18.
2012.05.31
2012.08.28.
2014.05.06.
2014.08.13.
2014.09.27.
2014.12.13.
Összesen :

Összeg
(Ft)
45.480
77.300
22.220
10.000
36.220
10.000
33.571
234.791

Megjegyzés
Nem elszámolható
Nem elszámolható
Nem elszámolható

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a benyújtott elszámolás tartalmaz olyan számlákat is,
melyek a pályázati időszak (2013. év) előtti számlák voltak.
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Javasolja a belső ellenőrzés az Önkormányzat részére az elszámolásra benyújtott 3 db (2012.
év) számla elszámolásának jogosságát felülvizsgálni a Pályázati útmutató előírásait
figyelembe véve.
A belső ellenőrzés véleménye szerint a 3 db számla (2012. évi) 145.000 Ft-os összege nem
fogadható el a 2013. évre benyújtott pályázat elszámolására, többek között azért, mert két
alkalommal kértek szerződés hosszabbítási kérelmet a pályázott összeg felhasználására, ezért
a belső ellenőrzés javasolja az összeg visszafizetését az Önkormányzat felé.
A belső ellenőrzés vizsgálta az elszámolásra benyújtott számlák, dokumentumok meglétét, a
számlák záradékolását.
A megállapítások az alábbiak voltak
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű vizsgálat alapján ellenőrizte, hogy az elszámolási
adatlapokhoz benyújtott számlák rendelkezésre állnak-e. A kiválasztott pályázatok esetében
megvoltak az elszámoláshoz kapcsolódó bizonylatok, dokumentumok.
A számlákon azonban nem minden esetben történt meg a záradékolás a szerződés számára
való hivatkozással, mely esetek az alábbiak voltak, pl.:
Szerződés számok szerint:
• CIV-001-14
• CIV-011-14
• IFA-001-14
• IFA-007-14
• KOR-001-14
• SPO-005-14 (csak szöveggel van jelölve a felhasználás, számmal nincs)
• SPO-008-14
• SPO-011-14
Javasolja a belső ellenőrzés, hogy az Önkormányzat ne fogadjon el olyan pályázati
elszámolást, ahol az elszámolásra benyújtott számlák nincsenek a Pályázati Útmutatóban
leírtak szerint záradékolva.
Megállapítás
A vizsgált tételek alapján a belső ellenőrzés megállapította, hogy a pályázati elszámolások
kiadási tételei bizonylatokkal alátámasztottak voltak. A bruttó 100 e Ft alatti számlák
elszámolásra való benyújtása nem volt kötelező a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint, így
azokról véleményt nem tudott alkotni a belső ellenőrzés. Az elszámolási számlákon
megtörtént a szerződés számra való hivatkozási záradék, kivéve a felsorolt szerződésszámok
esetében.
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V.) Összefoglaló megállapítások
A Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított volt.
Az Alapokból cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek.
A költségvetésből cél jelleggel nyújtott pályázati támogatások összegeiről szerződések
készültek
A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek
felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek.
A 2014. évi nyertes pályázatokról áttekinthető analitikus nyilvántartást vezetnek.
Békéscsaba, 2015. február 19.

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr
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Záradék

A jelentéstervezet egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglalt
megállapításokra a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében 8
napon belül észrevételt tehetek. Észrevételeimet Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr
részére 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17. szám alá kell megküldeni.
Felhívom a figyelmét, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztását egyetértésnek
tekintem, és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül.

Gyomaendrőd, 2015. ………………………….

Toldi Balázs
polgármester
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Amatőr Művészeti tevékenységet folytatók kérelme
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hajdu László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke 2015. január 26-án kelt önkormányzathoz címzett
levelében kérte, hogy az amatőr művészeti tevékenységet folytató óvodások és nappali tagozatos tanulók (25 fő) a
Katona József Művelődési Központban ne fizessenek terembérletet. Kérelmét azzal indokolja, hogy a Komédiás Kör
pályázaton nyert összegének a jelentős részét terembérleti díjként fizeti, viszont a Művelődési Házban nyújtott
szolgáltatás nem arányos ezzel.
Indoklásként terjeszti elő továbbá, hogy országszerte a művelődési házakban a diákok, amatőr művészeti csoportjai,
klubjai, művészeti színterei bérmentesek.
A kérelem az előterjesztést mellékletében megtalálható.
A Képviselő-testület a 2015. január 29-i döntött a 2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásáról, melyben
a Civil alap B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszáz-ötvenezer forint értékű intézményi szolgáltatást
(terembérlet) természetbeni juttatásként nyújt.
A Katona József Művelődési Ház tájékoztatása alapján az Egyesület 2014. évben 96.860,-Ft terembérleti díjat
fizetett.

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az egyes
döntési javaslatot javasolja elfogadásra.

1. döntési javaslat
"Amatőr Művészeti tevékenységet folytatók kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Hajdu László a Kulturális Egyesület
Komédiás Kör elnökének a Katona József Művelődési Házban ingyenes teremhasználattal kapcsolatos kérelmét
azzal, hogy nyújtson be pályázatot a 2015. évi civil alap B komponensére, mely pályázatok a 2015. márciusi ülésen
kerülnek elbírálásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Amatőr Művészeti tevékenységet folytatók kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad Hajdu László a Kulturális Egyesület
Komédiás Kör elnökének kérelmének és 2015. évben térítésmentesen biztosítja az Egyesület részére a Katona
József Művelődési Ház termének használatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi szabályzat
megalkotása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Településünkön folyamatban van az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésének előkészítő munkálatai. A
Stratégia alkotása - illetve valamennyi településfejlesztést érintő eljárás során - szükséges a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet iránymutatása alapján a
véleményezési eljárás dokumentálását szabályozni.
Az előterjesztés mellkletét képezi a szabályzat tervezet, mely a 2015. évi ITS-Partnerségi Tervvel összhangban
készült.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!
Döntési javaslat
"Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi szabályzat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél a minél szélesebb körű
véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott
településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ban előírtak teljesítése érdekében az alábbi
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg:
I.
Az egyeztetésben résztvevők/partnerek köre

1. Gyomaendrőd Város lakossága
2. Valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
3. Valamennyi, a település területén működő civil szervezet
4. Valamennyi helyben működő egyház.
5. Az előzetesen meghirdetett egyeztetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében a polgármester a
települési főépítész (a továbbiakban: Főépítész) bevonásával dönti el az 1.-4. pontban felsoroltak közül a résztvevők
körét.
II.
A szabályzat hatálya
1. Ez a szabályzat 2015. február 26-án lép hatályba.
2. A szabályzatban foglaltakat a hatályba lépést követően megkezdett, Gyomaendrőd Város közigazgatási területére
készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel
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összhangban kell alkalmazni.
III.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei
1.1 Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a http://gyomaendrod.hu honlapján (továbbiakban:
városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az egyeztetés során keletkező
dokumentációk megjeleníthetősége érdekében.
1.2. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi
táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezett és
szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást biztosít az 1.1. pontban megjelölt honlapon,
melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Közös Önkormányzati Hivatal
épületében lévő hirdetőtáblán, valamint a helyi újságban.
Dokumentum

Eljárás fajtája

Településfejlesztési koncepció
Integrált településfejlesztési stratégia

Teljes eljárás
Településrendezési eszközök (helyi építési
Egyszerűsített eljárás
szabályzat, településszerkezeti terv)
Tárgyalásos eljárás

Előzetes
tájékoztatás
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs

Elfogadás előtti
tájékoztatás
Van
Van
Van
Van
Van

1.3. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket
tehetnek az alábbi módokon:
§ Az írásos észrevétel a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
történő megküldésével,
§ Elektronikus levélben történő megküldéssel az onkormanyzat@gyomaendrod.hu e-mail címre.
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja
2.1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja külső szakértő bevonása nélkül
2.1.1. A beérkezett véleményeket az önkormányzati koordinátor egységes, előre kialakított táblázatba gyűjti (a
táblázat az 1. sz. Mellékletben található) és továbbítja a Főépítész számára.
2.1.2. A Főépítész – az önkormányzattal egyeztetve – reagál a felvetett javaslatokra, észrevételekre.
2.1.3. Az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban.
2.1.4. Az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás indoka, majd a 3. pont
szerint kell eljárni.
2.1.5. A véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a kijelölt koordinátornál) a partnerek számára
elérhető, megtekinthető.
2.1.6. A véleményezésről készült dokumentumokat ügyiratban kell megőrizni.
2.2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja külső szakértő bevonásával
2.2.1. A beérkezett véleményeket az önkormányzati koordinátor egységes, előre kialakított táblázatba gyűjti (a
táblázat az 1. sz. Mellékletben található) és továbbítja a Főépítész számára.
2.2.2. A valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Főépítész megküldi a fejlesztési dokumentum,
illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít az
önkormányzat részére.
2.2.3. A szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, észrevételekre.
2.2.4. Az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban.
2.2.5. Az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás részletes indoka. Az el nem
fogadott javaslatok, vélemények elutasításának indokolását a Főépítész feltölti a városi honlapra, és erről
hirdetményt jelentet meg ugyanitt.
2.2.6. A véleményeket tartalmazó teljes táblázat az önkormányzatnál (a kijelölt koordinátornál) a partnerek számára
elérhető, megtekinthető.
2.2.7. A véleményezésről készült dokumentumokat ügyiratban kell megőrizni.
3. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
3.1. Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő
10 napon belül a Főépítész az elfogadott települési eszközt teljes terjedelmében megjeleníti a városi honlapon.
3.2. Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán.
Gyomaendrőd, 2015. február
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Toldi Balázs
polgármester
1.

Dr. Csorba Csaba
jegyző

sz. melléklet Gyomaendrőd város Önkormányzatának ......./2015. (.....) sz. határozatához

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének
táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti
egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Egyeztetési Dokumen-táció
Észrevételek
Észrevétel
Beérkezett
eljárásban
kiküldésének
beérkezésének
Sorszám
érkezett-e
vélemény
Tervezői válasz
résztvevő
dátuma
dátuma
(I/N)
leírása
szervezet neve (ÉÉÉ.HH.NN)
(ÉÉÉ.HH.NN)
1.
2.
…

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő
egyeztetéseknél a minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények
megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök
nyilvánosságának biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §ban előírtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg:
I.
Az egyeztetésben résztvevők/partnerek köre
1. Gyomaendrőd Város lakossága
2. Valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
3. Valamennyi, a település területén működő civil szervezet
4. Valamennyi helyben működő egyház.
5. Az előzetesen meghirdetett egyeztetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében
a polgármester a települési főépítész (a továbbiakban: Főépítész) bevonásával dönti el az 1.4. pontban felsoroltak közül a résztvevők körét.
II.
A szabályzat hatálya
1. Ez a szabályzat 2015. február 26-án lép hatályba.
2. A szabályzatban foglaltakat a hatályba lépést követően megkezdett, Gyomaendrőd Város
közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési
eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel
összhangban kell alkalmazni.
III.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei
1.1 Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a http://gyomaendrod.hu
honlapján (továbbiakban: városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés
tárgyát képező és az egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége
érdekében.
1.2. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás
módjától függően az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester az értelmezéshez szükséges részletezett és szükség esetén alátámasztó

munkarészeket tartalmazó tájékoztatást biztosít az 1.1. pontban megjelölt honlapon, melynek
megjelenéséről felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Közös Önkormányzati
Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, valamint a helyi újságban.

Dokumentum
Településfejlesztési koncepció
Integrált településfejlesztési
stratégia
Településrendezési eszközök
(helyi építési szabályzat,
településszerkezeti terv)

-

Van

Elfogadás
előtti
tájékoztatás
Van

-

Nincs

Van

Van

Van

Nincs

Van

Nincs

Van

Eljárás fajtája

Teljes eljárás
Egyszerűsített
eljárás
Tárgyalásos eljárás

Előzetes
tájékoztatás

1.3. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:


Az írásos észrevétel a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) történő megküldésével,



Elektronikus levélben történő megküldéssel az onkormanyzat@gyomaendrod.hu email címre.
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

2.1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja külső
szakértő bevonása nélkül
2.1.1. A beérkezett véleményeket az önkormányzati koordinátor egységes, előre kialakított
táblázatba gyűjti (a táblázat az 1. sz. Mellékletben található) és továbbítja a Főépítész
számára.
2.1.2. A Főépítész – az önkormányzattal egyeztetve – reagál a felvetett javaslatokra,
észrevételekre.
2.1.3. Az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban.
2.1.4. Az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás indoka,
majd a 3. pont szerint kell eljárni.
2.1.5. A véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a kijelölt koordinátornál) a
partnerek számára elérhető, megtekinthető.
2.1.6. A véleményezésről készült dokumentumokat ügyiratban kell megőrizni.
2.2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja külső
szakértő bevonásával
2.2.1. A beérkezett véleményeket az önkormányzati koordinátor egységes, előre kialakított
táblázatba gyűjti (a táblázat az 1. sz. Mellékletben található) és továbbítja a Főépítész
számára.

|

2.2.2. A valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Főépítész megküldi a
fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott
tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít az önkormányzat részére.
2.2.3. A szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra,
észrevételekre.
2.2.4. Az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban.
2.2.5. Az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás
részletes indoka. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények elutasításának indokolását a
Főépítész feltölti a városi honlapra, és erről hirdetményt jelentet meg ugyanitt.
2.2.6. A véleményeket tartalmazó teljes táblázat az önkormányzatnál
koordinátornál) a partnerek számára elérhető, megtekinthető.

(a

kijelölt

2.2.7. A véleményezésről készült dokumentumokat ügyiratban kell megőrizni.
3. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések
3.1. Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának
kihirdetését követő 10 napon belül a Főépítész az elfogadott települési eszközt teljes
terjedelmében megjeleníti a városi honlapon.
3.2. Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán.

Gyomaendrőd, 2015. február

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. sz. melléklet Gyomaendrőd
határozatához

város

Önkormányzatának

......./2015.

(.....)

sz.

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények
egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet
szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Egyeztetési
eljárásban
Sorszám

résztvevő
szervezet
neve

Dokumentáció

Észrevétel

kiküldésének

érkezett-e

dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

(I/N)

Észrevételek
beérkezéséne
k dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Beérkezett
vélemény
leírása

Tervezői
válasz

1.
2.
…
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szennyvíztisztító projekt támogatási szerződés módosítás
Megyeri Sándor, Mile Erika
Megyeri Sándor
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése projekt kapcsán támogatási szerződés módosításra került sor, mert a korábban
kérvényezett támogatási arány újraszámolási kezdeményezésünket pozitívan bírálták el (83,09754%-ról felemelték 94,796%-ra )
illetve a lezajlott közbeszerzések szerződéses árai ismeretében a projektelemek költségvetési táblája tartalék sora összegéből
9 841 380 Ft elvonás történt meg, mely részletezése az alábbi összefoglaló táblázatban olvasható.
TSZ mód (aláírt
szerződéssel
alátámasztva)

Maradvány

Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog

0

0

Terület-előkészítés területrendezés

0

0

Összes elszámolható költség

TSZ

Építési munkák

719 932 892

704 424 505

15 508 387

Eszközbeszerzés /műszaki berendezések,
gépek, járművek

11 974 000

18 400 000

-6 426 000

Projektmenedzsment /beruházás értékében/

24 000 000

23 600 000

400 000

Közbeszerzés /beruházás értékében/

11 000 000

10 830 000

170 000

Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/

1 800 000

1 800 000

0

Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás
értékében/

11 650 000

11 500 000

150 000

Mérnöki feladatok /beruházás értékében/

24 000 000

23 890 000

110 000

Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/

4 000 000

3 900 000

100 000

Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/
(CBA újraszámolás)

0

23 500 000

-23 500 000

Összes költség

808 356 892

821 844 505

-13 487 613

Tartalék

34 353 000

11 024 007

23 328 993

Összes költség tartalékkal

842 709 892

832 868 512

9 841 380

A módosítás eredményeként a tartalék sorról a telep építés és szennyvíziszap kezelés során esetlegesen felmerülő és indokolt
költségekre csoportosítható át maximum 11 024 007 Ft.
Önerő a kivitelezés nem elszámolható költségeként benyújtott számlára 3,3 m Ft értékben lesz szükséges - ezt a 2015 évi
költségvetés tartalmazza. További önerő befizetése nem szükséges, mert a projektbe eddig befizetett önerő mértéke már
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elegendő (úgynevezett halasztott önerő igénybevételével a zárást követően kerül elszámolásra)
A módosított támogatási szerződés tervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételére.

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

A bizottság tudomásul vette a támogatási szerződés
módosítását és az előterjesztésben foglaltakat.

Döntési javaslat
"Szennyvíztisztító projekt TSZ módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosítószámú Gyomaendrődi
szennyvíztisztító korszerűsítése projekt támogatási szerződése tartalék sor csökkentését, és felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Mile Erika
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Azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055

Támogatási szerződés 2 számú módosítása
projekt megvalósításához
amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a
nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében
eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság)
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírásra jogosult képviselője: Balla Krisztián főosztályvezető
Adószám: 15764412-2-41
másrészről
Név/Cégnév: Gyomaendrőd Város
továbbiakban: Kedvezményezett),

Önkormányzata,

mint

kedvezményezett

(a

Postacím: 5500, Gyomaendrőd Selyem út 124.
Székhely/Lakcím: 5500, Gyomaendrőd Selyem út 124.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 725525 / 7/1991. (IX.19.) KT
rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Adószám: 15725527-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
53200125-11062402-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs, polgármester
Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2012. április hó 10. napon hatályba lépett, 2014.
december hó 16. napon módosított KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító
számú
Támogatási
Szerződést
(továbbiakban:
Szerződés),
az
annak
elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:
ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább
ismertetett okokból módosítják.
2.

A módosítás kezdeményezése

Szerződő
Felek
a
Szerződést
a
Kedvezményezett
módosításra
irányuló
kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. c) pontja alapján, illetve a Támogató a 4.3 pontja
alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.
3.

A módosítás oka

A Kedvezményezett az Irányító Hatóság 2012. év szeptember hó 14-i közleményére
hivatkozva kezdeményezte a projekt támogatási arányának növelését. A Kormány a
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1725/2014 (XII.05) korm. Határozatban felülvizsgált költség-haszon elemzésben
szereplő támogatási aránynak megfelelően kívánja módosítani a Támogatási
Szerződésben szereplő támogatási összeget. Ennek tükrében a projekt támogatási
intenzitása 83,097454 %-ról 94,796000 %-ra módosult.
A Támogatási Szerződés 4.1. pontja rögzíti, hogy „Amennyiben a Kedvezményezettet a
Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli,
a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy
amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő
Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le
nem fedett támogatás összegével.” Az Általános Szerződéses Feltételek 4.1. pontja
szerint „4.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket
is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha
jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF eltérően rendelkezik.”
Az Irányító Hatóság a fenti pontok alapján a megítélt támogatás csökkentéséről döntött,
és a projekt nettó összköltségét 849.329.620 Ft-ban, a projekt nettó elszámolható
költségét 832.868.512 Ft-ban, a támogatás mértékét pedig 789.526.035 Ft-ban
állapította meg. Összesen 9.841.380 Ft maradvány elvonása történik, mely az egyes
költségsorokon a megkötött szerződések alapján a mellékletekben is átvezetésre kerül.
A fenti változások a Támogatási Szerződés 4. pontjának, valamint a 2-4. számú
mellékleteinek módosítását vonja maga után.
4.

Módosuló rendelkezések

Jelen szerződésmódosítással módosul a Támogatási Szerződés 4. számú pontja
az alábbiak szerint.
4.
A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege,
forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)
4.1

A Projekt nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

A Projekt nettó összköltsége 849.329.620 Ft, azaz nyolcszáznegyvenkilencmillióháromszázhuszonkilencezer-hatszázhúsz forint.
A
Projekt
elszámolható
nettó
összköltsége
832.868.512
Ft,
azaz
nyolcszázharminckettőmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-ötszáztizenkettő forint.
Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben
a Kedvezményezettet
a Projekt megvalósítása során közbeszerzési
eljárás
lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó
közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre
jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás
csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor
a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet
erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett
indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt
céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet
elfogadja.
Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezett kizárólag a jelen
Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.
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4.2.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3.
számú melléklete tartalmazza.
4.3.

A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 94,796000 %-a, de
legfeljebb
789.526.035
Ft,
azaz
hétszáznyolcvankilencmillióötszázhuszonhatezer-harmincöt forint.
Ha a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét
nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.
Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a
támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt
költségvetésébe – a Támogató jóváhagyása esetén – árfolyam-kompenzációs tartaléksor
kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Közreműködő
Szervezet jóváhagyása szükséges.
Ha az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a
Kedvezményezett kérelmezi a Szerződés módosítását.
4.4.

A támogatás kifizetése

Az előkészítési munkák tekintetében szállítói kifizetésre a következő projektelemek
kerültek meghatározásra:
− Közbeszerzési szakértő
Az előkészítései munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek
meghatározásra:
− Tanulmányok, vizsgálatok
− Tervezés és egyéb tanulmányok
A megvalósítási munkák tekintetében szállítói kifizetésre a következő projektelemek
kerültek meghatározásra:
−
−
−
−
−
−

Építési munkák
Eszközbeszerzés
Projektmenedzsment
Mérnöki feladatok
Tájékoztatás, nyilvánosság
Egyéb

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSzF és a pályázati kiírás tartalmazza.
4.5.

Saját forrás igazolásának szabályai

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott saját forrás
rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig igazolja,
amennyiben a pályázati kiírás a saját forrás rendelkezésre állásának szerződéskötési
időpontot követő igazolására lehetőséget nyújt.
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A Kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját
forrás rendelkezésre állását az első kifizetési igénylés benyújtásáig aláírt támogatási
szerződéssel igazolja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett
mértékének pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési igénylés
befogadásának feltétele.
Amennyiben a Kedvezményezett a saját forrás egy részét vagy teljes egészét hitelfelvétel
útján kívánja biztosítani, az erre irányuló hitelszerződést legkésőbb az első kifizetési
igénylésig kell benyújtania, feltéve, hogy a hitelfelvétel igazolását a pályázati kiírás a
szerződéskötési időpontot követően megengedi.
Halasztott önerő
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) rögzített halasztott
önerőre irányadó rendelkezés alkalmazandó, amennyiben a kedvezményezett a
jogszabályi feltételeknek megfelel, a halasztott önerő lehetőségére irányadó
rendelkezésekre hivatkozva kéri a kifizetési igénylés elfogadását, valamint becsatolja
nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az önerő rendelkezésre állását igazolja és
kiegyenlíti legkésőbb a záró kifizetésig.
A Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe a következő melléklet lép: 2. sz.
melléklet – Projektelemek költségvetési táblája.
A Szerződés 3. sz. mellékletének helyébe a következő melléklet lép: 3. sz.
melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai.
A Szerződés 4. sz. mellékletének helyébe a következő melléklet lép: 4. sz.
melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve.
5.

Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.
Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is
támogatható lett volna.
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban
foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések
módosítását kezdeményezi.
Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás
hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet
finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az
időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező
projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a
Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan
csökkentheti.
A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában
és tartalommal hatályban maradnak.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a
jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen
Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá,
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hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal
rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási
jogügyletet
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését
Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Toldi Balázs
polgármester

…….…………
Balla Krisztián
főosztályvezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság

P.H.

P.H.

Kelt Budapest, 2015 év ………….. hónap
Kelt ………..…………, 2015 év ………… hónap
„……” napján
„……” napján
Mellékletek:
2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
4. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz VIII. konzorciumi megállapodás módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című,
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú projekt Konzorciumi Megállapodásának módosítása szükséges,
mivel személyi változások történtek városunkban és Kondoroson is.
A Konzorciumi Megállapodásban módosításra kerül:
·
·

Gyomaendrőd Város polgármestere: Toldi Balázs
Kondoros Város polgármestere: Ribárszki Péter

A Konzorciumi Megállapodás módosítása szükséges Kondoros várossá válása kapcsán is, így a módosított
megállapodásban a továbbiakban Kondoros Város Önkormányzata szerepel Kondoros Nagyközség Önkormányzat
helyett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a „Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken”
című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú projekt Konzorciumi
Megállapodásának személyi változások miatti módosításának elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú projekt
Konzorciumi Megállapodásának személyi változások miatti módosítását elfogadja az alábbiak szerint:

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS módosítása
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
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1. Preambulum
A Belvíz-védelmi Önkormányzati Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi
Operatív Programjának Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú pályázati felhívására
DAOP - 5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a Szeged, 2011. december
28-án kelt, 2011/KSZ/5.2.1.A.2011.P/10-6 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Vízvédelemi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötötték, melynek 2. Szerződő felek pontja módosul az alábbiak szerint:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Kondoros Város Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kétsoprony Község Önkormányzata
Postacím: 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 11.
Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725372
Adószám: 15725376-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Völgyi Sándor László, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15345187-00000000
Kamut Község Önkormányzata
Postacím: 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
Székhely: 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725086
Adószám: 15725084-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Balog Imréné, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733072-15343082
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011. szeptember 29–én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium
vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
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Konzorcium Vezetője
.................................
Ribárszki Péter
polgármester
Név
Kondoros Város Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
…………………………

Konzorciumi Tag
.......................................
Toldi Balázs
polgármester
Név
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………
Konzorciumi Tag
..............................................
Balog Imréné
polgármester
Név
Kamut Község Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Konzorciumi Tag
....................................
Völgyi Sándor László
polgármester
Név
Kétsoprony Község Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló megbízatásának hosszabbítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte a Gyomaszolg Ipari Park Kft., valamint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízta Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. sz.
alatti lakos okleveles könyvvizsgálót 2011. február 25. napjától 2015. február 24. napjáig.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a díjazást bruttó 52.000 Ft/hó összegben állapította meg mindkét
gazdasági társaság esetében.
A polgári törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozásai alapján nem kötelező a könyvvizsgálat
ellátására állandó könyvvizsgáló igénybevétele. A Gyomaszolg Ipari Park Kft., valamint a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót kíván igénybe venni.
Molnárné Vajó Katalin megbízatását javaslom a 2015. évi beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében 2016.
május 31. napjáig meghosszabbítani.

1. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyvvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 3:38. §-ában
foglaltakra figyelemmel a GYOMASZOLG Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával
megbízza Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. sz. alatti lakos okleveles könyvvizsgálót
2015. február 25. napjától 2016. május 31. napjáig.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását bruttó 52.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. könyvvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:38. §-ában
foglaltakra figyelemmel a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízza Molnárné
Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. sz. alatti lakos okleveles könyvvizsgálót 2015. február 25.
napjától 2016. május 31. napjáig.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását bruttó 52.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2015. évi Start közmunkaprogramban tervezett gyümölcsösök létesítése
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-tesület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. márciusában a 3440. hrsz.-ú önkormányzati területen gyümölcsöst
létesített, melynek eredményeképpen 185 db gyümölcsfa került elültetésre. A fák - a tavaszi ültetés ellenére, lassan
egy év elteltével - szépen megeredtek, további fejlődésük biztosított. Három alma-, két szilva-, valamint két
cseresznyefajta lett elültetve. A Ceglédi Gyümölcsfa Kutató Intézettel kötött korábbi megállapodás alapján vásárolt
állományból rendelkezésre áll még 500 db gyümölcsfa, mely elültetésre vár. Ezeket a gyümölcsfákat szeretné az
önkormányzat elültetni a start közmunkaprogramon keresztül a 2015-ös évben.
A létesítendő gyümölcsösben három almafajtát, (Jonagold, Golden, Mutsu) valamint két körtefajtát (Vilmos, ClappKedveltje) tervezünk ültetni. Ezen gyümölcsfa fajták gyümölcse könnyen tárolható, jól bírja a hosszabb időn
keresztül történő tárolást ráadásul a közétkeztetésben jól értékesíthetők. A hosszú időn keresztül történő
tárolhatósága révén az értékesítése biztonságosabbá válik. A hullott gyümölcsöket pedig akár cefrekészítésre is fel
lehet használni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket figyelembe véve kevés olyan terület jöhet szóba, amely a
közelben található, könnyen a megközelíthető, valamint a későbbiekben a gyümölcsök hasznosítását szolgáló
létesítményeknek helyet adhatna. A Dévaványai út melletti 14704/1 hrsz.-ú önkormányzati terület alkalmas lenne a
telepítésre, megközelítése könnyen megoldható. Nevezett terület a Körösladányi út melletti Bethlen iskola
kezelésében lévő régi állattartó telephelyhez közel esik, teljesen közművesített, így a későbbiekben esetleges
önkormányzati hasznosítása révén, a gyümölcsfeldolgozó létesítmények is helyet kaphatnának a területen.
A Munkaügyi Kirendeltség részére 2015. január 23-án megküldött, a közfoglalkoztatási programok tervezéséhez
kapcsolódó kérelemben - jó adottságai révén - ez a terület már szerepel a tervek között. Bevonása a telepítésbe
emiatt is mindenképpen szükséges lenne. A terület nagyságából adódóan, az ültetési terv alapján, mindösszesen
210 db fa telepíthető rajta, ezért további területek bevonása, bekerítése is szükséges. A fenn maradó gyümölcsfák
részére az önkormányzat mögötti, közvetlenül egymás mellett lévő 3453-as, 3452-es és a 3451 hrsz.-ú területek
bevonása javasolható. Az újkert sori terület ilyen irányú hasznosítása a Településrendezési tervben szereplő
szabályozással nem ellentétes, így a telepítésbe bevonható. A területeket egyébként kaszálóként használta eddig az
önkormányzat, így hasznosításuk csak bővülne. Ebben az esetben, mivel a korábbi gyümölcsös is az újkert soron
létesült, a mintegy 700 db gyümölcsfa gyakorlatilag a város két területén helyezkedne el. Ez a későbbiekben a
kertek kezelésénél, fenntartásánál nagy könnyebbséget jelentene.
A másik lehetőség a Torzsási kisgát mellett lévő 14001-14002-14003/3 hrsz.ú területek bevonása, melyek szintén
egymás mellett fekszenek. Jelenleg szikkasztó kazetták vannak kialakítva rajtuk, viszont ez év június 31.-ei
határidővel rekultiválásra kerülnek. Ezek a területek együttesen több mint 10 ha-t tesznek ki, mely lehetővé tenné a
fák egy területen történő elültetését. Nevezett terület viszont jóval kitettebb, és a közelben sem üzem, sem gazdaság
nem található. Ebben az esetben is - a mintegy 700 db fa a korábbi telepítés révén - a gyümölcsös a város két
területén kapna helyet. A Torzsási kisgát melletti területeken történő létesítés esetén az ültetést csak a rekultivációt
követően az őszi időszakban lehetne elkezdeni. A területek jelenlegi állapotát tekintve tele van fűzfa-,
nyárfahajtásokkal, nagy hányadban nádhajtással, melyek végleges eltávolítása jelentős költséggel járhat, a
későbbiekben további problémát okozhat.
A fent leírtak figyelembe vételével kérem a Tisztelt-Képviselő-testületet, hogy döntsön a gyümölcsöskertek
létesítésének helyeiről!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság az első döntési javaslatot
támogatta.

1. döntési javaslat
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"Terület kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja gyümölcsösök kialakítását, a Dévaványai út melletti 14704/1
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, valamint az újkert sori 3451-3452-3453-as hrsz.ú önkormányzati tulajdonú
területeken.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
2. döntési javaslat
"Terület kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja gyümölcsösök kialakítását a Dévaványai út melletti 14704/1
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, valamint a Pocos kert melletti 14001-14002-14003/3 hrsz.ú
önkormányzati tulajdonú területeken.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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31. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő tájékoztatása egyes szolgáltatási árakról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2015. február 2-i ülésén egyhangúan elfogadta a
gyógyászati önrész csökkentéséhez kapcsolódó árak, illetve a kiegészítő jegy bevezetését az alábbiak szerint:
Szolgáltatás megnevezése
Gyógymedence
Masszázs
Tangentor
Szénsavfürdő
Vizi torna
Kiegészítőjegy

Ár ( Ft )
280
250
200
200
200
400

A társaság az árakat és a kiegészítő jegyet március 1. napjától kívánja bevezetni.
A kiegészítő jegy a gyógyászati kezelésre érkezett vendégek számára lehetőséget biztosít arra, hogy a kezelést
követően használni tudják a fürdőmedencéket.
A Felügyelő Bizottság ezúton tájékoztatja a T. Képviselő – testület a fenti szolgáltatási árak és kiegészítő a jegy
bevezetéséről.

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

A Bizottság javasolja a tájékoztatás
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. szolgáltatásaihoz
kapcsolódó gyógyászati önrész csökkentéséhez szükséges árak, illetve a kiegészítő jegy bevezetéséről készített
tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A kereskedelmi üzletek vasárnapi nyitva tartásának változása 2015. március 15től
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 2014. évi CII. törvény 2015. március 15.
napján lép hatályba.
Az alábbiakban foglalhatjuk össze a törvényben foglalt szabályokat:
A jogszabály a kiskereskedelmi szektorban dolgozó munkavállalókat védi oly módon, hogy szabályozza az üzletek
nyitva tartását. 2015. március 16-tól az üzletek kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva.
(kiskereskedelmi napok alatt a törvény a hétfőtől szombatig tartó időszakot érti. )
A törvény hatálya nem terjed ki:
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség
esetén a jegyző –a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben –határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe
meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő
kereskedelmi tevékenységre;
6.a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.
Különös rendelkezések vonatkoznak az alábbi üzletekre:
- a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és
munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között tarthatnak nyitva.
- az újságot árusító üzletek, valamint a virágot árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra
között tarthatnak nyitva.
- sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti
napokon a sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva.
Van azonban a törvénynek egy olyan rendelkezése, hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert
nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban
kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági
társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő
családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
Tehát azok a kiskereskedelmi üzletek, amelyeknek az árusítótere nem haladja meg a 200 négyzetmétert, az
általános nyitvatartási időn - általános nyitvatartási idő kiskereskedelmi napokon reggel 06 óra és eset 22 óra közötti
időszak - túl is nyitva tarthatnak, ha az üzletben nem alkalmazott, hanem a törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja
maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
Városunkban e törvény sok üzletet érint. 2015. március 16. napjától vasárnap nem lehetnek nyitva többek között a
Sikér Kft. által üzemeltetett élelmiszer üzletek, a Penny valamint a Lidl áruház sem.
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Azonban mivel a törvény szabályozza az általános nyitvatartási időszakot is reggel 6 óra és este 22 óra közötti
időszakra, ezért pl. amennyiben a kiskereskedelmi üzlet eddigi nyitva tartása reggel 5:30-tól este 19 óráig volt, így a
kereskedőnek a reggel 5:30 és 6 óra közötti időszakban magának kell gondoskodnia a kereskedelmi tevékenység
folytatásáról. Tehát alkalmazott kereskedelmi üzletben csak reggel 6 és este 22 óra között dolgozhat.
Törvényi felhatalmazás - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - alapján:
- A törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének hogy a helyi sajátosságok
figyelembevételével rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának további
korlátozására.
- Felhatalmazást kap továbbá a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra
közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjra vonatkozó
részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában
foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.
A 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 31. pontja az alábbiakat mondja ki:
„31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: az üzlet területén, illetve az üzlet
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül az üzlet működésével közvetlen összefüggésben elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés,
a) amely az üzemeltető, foglalkoztatott tudomásával vagy közreműködésével valósul meg, vagy
b) amelyet az üzemeltetőtől, a foglalkoztatottól elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges
intézkedés elmulasztása tesz lehetővé, feltéve, hogy az üzemeltető tud, vagy a tőle elvárható gondosság tanúsítása
esetén tudhatott volna a foglalkoztatott mulasztásáról;”
Az eddigi tapasztalatok alapján nem javasoljuk a Képviselő-testület számára az éjszakai nyitvatartás további
korlátozását. Az elmúlt években 1 - 2 vendéglátó egységgel kapcsolatban érkezett lakossági panasz, melyet
hatóságunk kivizsgált, a szükséges intézkedések megtétele után az üzlet a jogszabályoknak megfelelően működött
tovább, nem zavarva a környékbeli lakosokat.
Továbbá nem javasoljuk a Képviselő-testület számára a felügyeleti díj bevezetését, mivel nem szeretnénk további
többletterhet róni a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Döntési javaslat
"A kereskedelmi üzletek vasárnapi nyitva tartásának változása 2015. március 15-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kereskedelmi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és megismerte a kereskedelmi
igazgatásban 2015. március 15. napjától életbe lépő jogszabályi rendelkezéseket kinyilvánítja, hogy nem kíván élni a
kereskedelmi törvényben meghatározott felhatalmazásokkal, nem alkot helyi rendeletet a kereskedelmi igazgatásra
vonatkozóan, mivel nem akarja tovább korlátozni az éjszakai nyitvatartást, valamint nem akar felügyeleti díjat
bevezetni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a
következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni. „
A fentiekre hivatkozva a 2015. évre megállapított szabadság Toldi Balázs polgármester részére:
alapszabadság
pótszabadság
előző évről áthozott
2015. évre megállapított szabadság

25 nap
14 nap
7 nap
46 nap

2015. évben Toldi Balázs polgármester 46 napra számított szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Tervezett napok (tól-ig)
4 - 6,
12-13, 18-20
7-8
26-28
22-26
6-17
3-7
7-11
12-13
21-23, 28-30

Napok száma
3
5
2
3
5
10
5
5
2
6
46

A polgármesteri tisztség ellátása igen sokrétű, komoly feladatot jelent. A város gördülékeny működtetése igen sok
egyeztetést igényel úgy helyi szinten, mint vidéken. A feladatok ellátása nem korlátozódik a munkanapokra,
nemegyszer hétvégeken is helyt kell állni. A sok feladat ellátása mellett nem könnyű összeegyeztetni a
rendelkezésre álló szabadság maradéktalan kivételét.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően fogadja el a Polgármester szabadságolási
ütemtervét.

Döntési javaslat
"A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármester 2015. évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
Hónap
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Tervezett napok (tól-ig)
4 - 6,
12-13, 18-20
7-8
26-28
22-26
6-17
3-7
7-11
12-13
21-23, 28-30

Napok száma
3
5
2
3
5
10
5
5
2
6
46

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító határozatok módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő – Testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. cégváltozás ügyében eljáró cégbíró jelezte, hogy további alapítói határozatok
meghozatalára van szükség az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaiban történt változások
bejegyzéséhez. A társaság megbízott jogi képviselője elkészítette a cégbíróság által előírt szükséges alapítói
határozatok tervezetét.
A határozatokat a jelen Képviselő-testületi ülésen jóvá kell hagyni az eljárási határidő betartása miatt.

1. döntési javaslat
"Az ügyvezető bejegyeztetése a cégbíróságon"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…/2015. (…) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
alapítói jogait gyakorló testület a 648/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
és a Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint

kiegészíti
módosítja

Az alapító okirat 14.) pontjának 2. bekezdésében az ügyvezető személyére és megbízatásának időtartamára
vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„A társaság ügyvezetője a 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra Gera
Krisztián (an.: Petri Rozália) 5900 Orosháza, Gizella u. 12. szám alatti lakos.
Gyomaendrőd, 2015. február ..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító

Ellenjegyezte:
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Felügyelő Bizottság bejegyeztetése a cégbíróságon"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…/2015. (…) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
alapítói jogait gyakorló testület a 511/2014. (XI. 6.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
és a Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint

kiegészíti
módosítja.

Az alapító okirat 15.) pontjának a Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartamára és tagjainak személyére
vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2014. november 15. napjától 2019. november 15. napjáig terjedő
időtartamra:
Papp István (an: Oláh Margit) 5500 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal u. 43. szám alatti,
Márjalaki József (an: Gonda Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Egressy út 5. szám alatti és
Poharelec László (an: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. szám alatti lakosok”
Gyomaendrőd, 2015. február ...

Ellenjegyezte:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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