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1. Gyomaendrőd Város Biztonságáért Elismerő Oklevelének adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. március 13.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közterületek használatának rendjét és a köztisztaságot szabályozó rendelet
módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése szerint "Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos."
Az Alaptörvény T) cikkének rendelkezése szerint "Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki
rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv
vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet." Az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben rendeletet
alkothat a jogszabállyal nem szabályozott életviszony rendezésére. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint
"Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot." azzal a (3) bekezdés
szerinti megszorítással, hogy "..az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes." Mivel a fenti BM
rendelet a zöldhulladék égetését csak akkor tiltja, ha az jogszabály eltérően nem szabályozza, így lehetősége van az
önkormányzatnak, hogy eltérő szabályokat alkosson.
Önkormányzatunk eredeti jogalkotói hatáskörben alkotta meg a tárgyban jelzett rendeletét. A helyi gyakorlat
jogszerűvé tétele érdekében e rendeletben célszerű lenne bizonyos korlátok között engedélyezni a kerti hulladékok
égetéssel történő megsemmisítését.
A szabályozás lehetővé teszi a helyi sajátosságok miatt szinte minden belterületi ingatlant érintő zöldhulladék
égetést. Ennek a tevékenységnek a levegő tisztaságát érintő negatív hatását a szabályozás úgy csökkenti, hogy
korlátozza annak körét és időtartamát.

Döntési javaslat
"A közterületek használatának rendjét és a köztisztaságot szabályozó rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását a következő norszöveggel:
../2015. (...) önkormányzati rendelet
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a
következő 11/A. §-al egészül ki.
"11/A. § Kerti nyesedék, zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra között égethető el a szabadtéri
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tűzgyújtási szabályok betartásával."
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási Tanács 2014. november 6-i ülésén meghatározta a Térségi Szociális Gondozási Központ
gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjait. A csárdaszállási telephely óvodájában vásárolt
szolgáltatással valósul meg az étkeztetés. A Társulás intézményi térítési díjként a szakmai jogszabályoknak
megfelelően a vásárolt szolgáltatás teljes összegét határozta meg térítési díjként. Csárdaszállás önkormányzata
azonban önkormányzati kompenzációt biztosít a térítési díjhoz, így a szülőket ténylegesen a nyersanyagköltség
ÁFÁ-val növelt összegének megfizetése terheli. Fentiek miatt az önkormányzati kompenzáció összegét át kell
vezetni a csárdaszállási tagóvodára vonatkozó térítési díjakon.
A Társulási Tanács 2015. január 1. napjától az alábbiakban határozta meg a gyermekétkeztetés térítési díjait:
Teljes árú térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Óvoda
83
216
Óvoda - Csárdaszállási telephely –
155
330
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által biztosított
51
114
önkormányzati kompenzáció
Intézményi térítési díj
104
216
Általános iskola
99
108
267
Középiskola
165
298
50 %-os térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Óvoda
41
108
Óvoda - Csárdaszállási telephely77
165
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által biztosított
25
57
önkormányzati kompenzáció
Intézményi térítési díj
52
108
Általános iskola
49
54
133
Középiskola
82
149
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Uzsonna
66

Vacsora
-

140

-

45

-

95
95
Uzsonna
33

165
222
Vacsora
-

70

-

23

-

47
47
-

82
111

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, a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló
26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott térítési
díjak.
Fentiek szerint készült el a módosító rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Előzetes hatásvizsgálat
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
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A Társulás intézményi térítési díjként a szakmai jogszabályoknak megfelelően a vásárolt szolgáltatás teljes összegét
határozta meg térítési díjként. Csárdaszállás önkormányzata azonban önkormányzati kompenzációt biztosít a
térítési díjhoz, így a szülőket ténylegesen a nyersanyagköltség ÁFÁ-val növelt összegének megfizetése terheli.
Fentiek miatt az önkormányzati kompenzáció összegét át kell vezetni a csárdaszállási tagóvodára vonatkozó térítési
díjakon.
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:
Csárdaszállás Község Önkormányzata által nyújtott önkormányzati kompenzáció biztosítja a szolgáltatást
igénybevevő szülők számára, hogy térítési díjként ténylegesen a nyersanyagköltség ÁFÁ-val növelt összegét
fizessék meg.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás
1. § A Társulási Tanács által meghatározott térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással beépítésre
kerültek.
2. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Döntési javaslat
"A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

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

1
2

Gyermekétkeztetés térítési díjai 2015. január 1. napjától
A
B
C
D
E
Teljes árú térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Óvoda
83
216
66
Óvoda - Csárdaszállási telephely –
5

F
Vacsora
-

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

155
330
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
51
114
kompenzáció
Intézményi térítési díj
104
216
Általános iskola
99
108
267
Középiskola
165
298
50 %-os térítési díjak
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Óvoda
41
108
Óvoda - Csárdaszállási telephely77
165
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
25
57
kompenzáció
Intézményi térítési díj
52
108
Általános iskola
49
54
133
Középiskola
82
149
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva a mellékelt beszámolójával tájékoztatja a
Tisztelt Képviselő-testületet a település egészségügyi helyzetéről, a település ellátását szolgáló 2014. évi alap és
szakorvosi tevékenységről.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozatával meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit,
melyre tekintettel készítette el az intézmény a beszámolóját:
„1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2. 3. Teljesítményelemzés szakrendelésekre lebontva
2 4. Pénzmaradvány felhasználása
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva:
egészségügyi gondnoksághoz tartozó alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség
bemutatása,
közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású státuszok megnevezése óraszámok megjelölésével
4. Az adott évben megvalósult fejlesztések
5. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
6. Az adott évben benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.”
A beszámoló valamint a közalkalmazottak és a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés
mellékletét képezi.
Az egészségügyi intézmény fenntartója hatáskörében folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az intézmény működését
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fent leírtak alapján az
intézményvezető beszámolóját elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Bevezető

Az egészségügy kényes közügy, amiről mindenkinek határozott véleménye van.
A kormányzati szervek által meghirdetett egészségügy-politikai tervek, reform
értékű elképzelések ismertetése is szerepel az „Egészséges Magyarország 20142020, Egészségügyi Ágazati Stratégiában”, amely kijelöli az egészségügyben a
további fejlesztési irányokat. Kormányzati prioritás a prevenciós tevékenységek
erősítése, az egészségügyi alapellátás szakmaiságának fokozása. A dokumentum
számos, korábbról jól ismert cél mellett több olyan, részleteiben ki nem fejtett
„innovatív” elképzelést is tartalmaz, ami aggodalomra adhat okot, de
mindenképpen szakmai értelmezésre, magyarázatra szorul. A hozzáférhető
háttér-információk hiánya és a kormányzati kommunikáció szűkszavúsága
számos félreértés forrása lehet az ágazati szereplők pozitív, vagy negatív
állásfoglalásának alakulásában és a közvélemény formálásában.

A járóbeteg szakellátás továbbra is a kormányzat mostohagyermeke. Az elmúlt
hét évben jelentősen, huszonnégy százalékkal gyengült a forint az euróval
szemben, és legalább ekkora infláció is volt, közben a finanszírozás változatlan.
Bár a bérek egy részére külön támogatás érkezett, a többi bért azért a
változatlan alapdíjból kell fizetni. Közben kivérzik az ellátórendszer humán
erőforrása; az alapvető szakmai szempontokat, véleményezési lehetőségeket
figyelmen kívül hagyják; a politika dönt.
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Helyzetértékelés
A GYEMSZI ( Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési
Intézet ) és ennek utódja az ÁEEK ( Állami Egészségügyi Ellátó Központ )már
rendeletileg kiosztja a feladatokat. Törekvésük, hogy „a források ne az
adminisztrációra menjenek el, hanem az ellátásra; az egészségügyi vagyonnal
hatékonyan kell gazdálkodnunk”. Ezáltal remélik, hogy nő az egészségügyi
ellátás biztonsága és a dolgozói elégedettség. Az ellátó rendszert tehát még
nagyobb nyomás alá helyezték. A bizalmi válság nem kérdéses, de számunkra
úgy tűnik a kormányzat bizalmatlan az egészségüggyel. Kockázatközösségen és
szolidaritási elven alapul a magyar egészségügy, azonban a lakosság
egészségügyi terheit nem lehet tovább fokozni, az esélyegyenlőtlenségeket
viszont végre csökkenteni kellene. „Egészségügyi rezsicsökkentésnek” nevezik a
betegek terheinek mérséklését. Törvény rögzíti, hogy minden embernek joga van
a testi és lelki egészséghez, ugyanakkor lavírozunk a szükségletek - igények költségvetés között. A kétpólusú demokrácia kezd egypólusúvá válni. A kormány
lemond arról a kreativitásról, amely az önkormányzatoktól eredhet, nincs
konzultáció az állam és az önkormányzatok között.

Bizonytalan és kiszámíthatatlan a jövőkép.

Eddig egyetlen egészségügyi kormányzat sem tett különbséget a financiális
juttatásban aszerint, hogy ki működteti az ellátást. 2010 és 2012 között minden
központilag finanszírozott intézmény kapott a kasszamaradványból. 2013-ban
már csupán a kasszából év elején elvett összeget adták vissza a járóbeteg
szakellátásnak. 2014-ben pedig az önállóan működő járóbeteg szakellátó
intézmények teljes egészében kimaradtak a juttatásból, azaz nominálisan
csökkent a finanszírozás. A konszolidációs kiegészítő finanszírozás állítólag az
önkormányzat feladata lenne.
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A háziorvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen a járóbeteg szakellátás
nélkül. Ha nincs szakrendelés, a háziorvos sokszor tehetetlenné válik, és számos
olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a
háziorvos együttműködése nélkül. Az, hogy a járóbeteg szakellátónak mennyire
lesz

lehetősége

a

kívánatos

együttműködés

kialakítására,

főként

a

finanszírozástól függ és a humán erőforrás helyzetétől. Nem volt alapdíjemelés,
így sokszor már vállalkozási formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat
találni a rendelőbe.

Országosan jellemző, hogy az egészségügy működése fenntarthatatlan a
jelenlegi közel négy százalékos GDP-arányos közfinanszírozásból. Amennyiben
a járóbeteg szakellátás teljesítmény volumen korlátja ( TVK ) nem kerül
bővítésre, egyre több lesz azon esetek ellátása, amelyet csökkent mértékben vagy
egyáltalán nem finanszíroz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Városi
Egészségügyi Intézmény havonta átlagosan egymillió forintot veszít, miközben
vannak olyan járóbeteg ellátó intézmények, ahol a TVK -t közel sem éri el a
teljesítmény.

Minden nehézség ellenére a lakossági szükségletek minél teljesebb körű
kielégítése továbbra is célunk, és az intézet hitvallásához tartozik, bár
financiális szempontból csupán a teljesítmény volumen korlátig kellene az
egészségügyi ellátást biztosítanunk, így azonban nem tudnánk tartani azt az
előnyünket, hogy intézetünkben – minden szakellátásban – jóval az országos
átlag alatt van a várakozási idő.
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1.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2014.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:

adatok: eFt.
Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

71.786

74.492

74.492

Munkaadót terhelő járulékok

20.304

22.617

22.617

Dologi kiadások

76.470

86.557

73.384

0

378

378

0

8.173

4.057

154.492

159.267

159.267

Intézményi saját bevételek

4.664

6.308

6.308

TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás

2.902

2.902

2.610

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

17.807

16.472

Önkormányzati működési célú támogatás

6.502

5.933

5.933

Egyéb működési célú kiadás

Teljesítés

(munkahelyvéd.akciótervvel kapcs.befiz)
Intézményi beruházási kiadások
Bevételi kategória
OEP-től átvett működési célú pénzeszköz
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KIADÁSOK

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A

2014.

évi

költségvetés

tervezésekor

a

költségvetési

engedélyezett

létszámkeretünk 30 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a
hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején
esedékes soros lépéseket.
Egy dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya
alapján – jubileumi jutalmat.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a
módosított előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés
fenntartására.

 Készletbeszerzésekre gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag,
számítástechnikai alkatrész ): 4.891 eFt-ot költöttünk.
 Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti
díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási
költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak
kifizetett díjak ); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 81 % a
vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és
háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron
48.113 eFt-ot fizettünk ki.

7

[KATEGÓRIA
NEVE];
[ÉRTÉK] eFt.

Kiadási kategóriák
[KATEGÓRIA NEVE];
[ÉRTÉK] eFt.

[KATEGÓRIA NEVE];
[ÉRTÉK] eFt

[KATEGÓRIA NEVE];
[ÉRTÉK] eFt.

[KATEGÓRIA NEVE];
[ÉRTÉK] eFt.
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BEVÉTELEK

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási
szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2014. évre realizálódott bevételeinket:
adatok: eFt-ban
Megnevezés

2013. évben

2014.12.31-ig

Változás ( % )

realizálódott bevétel

realizálódott

2013. = 100 %

(OEP visszaigazolás

bevétel

alapján )

(OEP
visszaigazolás
alapján)

Háziorvosi szolgálat

19.124

18.217

95

Iskola egészségügyi ellátás

1.297

1.238

95

Védőnői szolgálat

21.427

22.943

107

Járóbeteg szakellátás

116.671

116.869

100,2

Összesen

158.519

159.267

100,5

A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a járóbeteg szakellátás esetében az OEP
finanszírozás hasonló mértékű az előző évhez képest
Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a
továbbiakban TVK ) keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A
szakrendelések zökkenőmentes működése, a várólisták csökkentése és a betegek
ellátásának érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét.
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A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 21.848.589 pontértékkel
lépjük túl a TVK keretünket, amit az OEP csökkentett mértékben-, vagy
egyáltalán nem finanszíroz.

Időszak

Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Eltérés

2013.11.

5522197

7708203

2186006

2013.12.

5522197

5095432

-426765

2014.01.

5522197

8814482

3292285

2014.02.

5522197

8370664

2848467

2014.03.

5522197

8598847

3076650

2014.04.

5522197

7748697

2226500

2014.05.

5522197

7608461

2086264

2014.06.

5522197

7016375

1494178

2014.07.

5522197

6686011

1163814

2014.08.

5522197

5434997

-87200

2014.09.

5522197

7270515

1748318

2014.10.

5522197

7762269

2240072

Összesen

66266364

88114953

21848589

Két hónapot kivéve ( 2013. december és 2014. augusztus ) túlteljesítettük a TVK
keretünket. Az említett két időszakban két-két hétig az intézet zárva volt az
egységes szabadságolás miatt.
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A TVK alakulása
10000000
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Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Intézményi saját bevételek

 Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény,
háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás )
bevételi soron 876 eFt. teljesítés jelentkezett.
 Bérleti díj bevételeink forrása: ( 488 eFt. )
a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti
szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-Vitál Kft.
foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely
céljából bérel az intézettől helyiségeket.
 Államháztartáson

belülre/kívülre

továbbszámlázott

szolgáltatás

értékeként (2.100 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában
szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó
Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből
származó bevételek.
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TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás

A TÁMOP 6.2.4. pályázatunk 2014. augusztusában sikeresen lezárult. Ezen a
soron 2.610 eFt. bevételt értünk el.

Önkormányzati működési támogatás

A 2014. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata,
mely KT. határozathoz kapcsolódik 6.502.000 Ft.

Az előirányzat tervek részletesen:
Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):

180.000 Ft.

Védőnői-,iskola eü. ellátás kassza, hiányának finanszírozása: 5.822.000 Ft.
Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:
Összesen:

500.000 Ft.
6.502.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 5.933 eFt volt.

A teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:
Dr. Katona Piroska (2014.01.01-2014.03.31-ig ):

45.000 Ft.

Kötelező karbantartási munkálatok:

497.009 Ft.

Iskola eü. ellátás kasszapótlás:

517.000 Ft.

Védőnői ellátás kasszapótlás:

2.694.805 Ft.

Dr. Schóber Ottó háziorvos kieg.támogatása:

444.800 Ft.

Sani-Med Trans Kft. tartozás rendezése:

174.348 Ft.
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Kompenzáció ( törvényi előírás ):

1.559.787 Ft.

Összesen:

5.932.749 Ft.

~ 5.933 eFt.

Az adatokból látható, hogy a védőnői szolgálatra fordított önkormányzati
támogatás kevesebb, mint a költségvetés készítésekor megigényelt összeg. Ez
részben annak köszönhető, hogy a védőnői ellátásban szerkezetátalakítást
hajtottunk végre, és kis mértékben, de emelkedett az OEP finanszírozás is.

A bevételi kategóriák ábrázolása
Döntően az OEP finanszírozásból származik a bevétel nagy része ( 91,4 % ), bár
folyamatában csökkenést mutat

.

.

.

[KATEGÓRIA
NEVE]; [ÉRTÉK]
eFt.
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2.

Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1.

A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat,
szervezeti és működési szabályzat változásai, módosításai

A Városi Egészségügyi Intézmény alapítói okirata a 2014-es évben két
alkalommal került módosításra. Mindkét esetben a jogszabályi változásnak
köszönhetően, valamint utcanév változás miatt kellett aktualizálni.
Szervezeti és működési szabályzatunk módosítására egyszer került sor, szintén
jogszabály-, és utcanév változás miatt.
Az intézet életében bekövetkezett szervezeti változások, amelyekhez képviselőtestületi határozat kapcsolódik:

A 100/2014. (II. 27.) határozatában Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
elfogadta a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját a védőnői körzetek
racionális működtetéséről:
a Városi Egészségügyi Intézmény önkormányzati feladatként – a járóbeteg
szakellátás mellett – a területi védőnői és az iskola- és ifjúság egészségügyi
szolgálatokat is működteti Gyomaendrőd területén. A védőnői létszámot az
utóbbi egy évben sajnos nem sikerült feltölteni, így van egy tartósan betöltetlen
iskolavédőnői szolgálat és egy gyermekvállalás miatti „betöltetlen” területi
védőnői körzet a városban. Az ellátottak száma, amely a finanszírozás alapja,
évről évre csökken. Az önkormányzati támogatás egyre korlátozottabb. Az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevétel nem fedezi a
kiadásokat. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Népegészségügyi Intézete által kiadott állásfoglalás nem támogatja a vegyes
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körzetek kialakítását, az iskola-védőnői körzet megszüntetését, mivel visszaesést
eredményezne a védőnői ellátás színvonalában, és a körzetek összevonása
nélkül, belső átszervezésben látná a magasabb finanszírozás megvalósulását.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala
válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola-védőnői szolgálatok teljes
állásban történő finanszírozása megszűnhet, amennyiben a tanulói létszám
továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Az Népegészségügyi Intézet javaslatára
felkértük a védőnő kollégákat, hogy véleményezzék a helyzetet; a belső
átszervezést szakmailag miként látnák megvalósíthatónak? A dolgozók a vezető
védőnővel egyeztetve arra a megállapításra jutottak, hogy a „tartósan
betöltetlen”

körzetekben

a

védőnők

személyének

cseréjével

a

teljes

finanszírozási összeg „visszanyerhetővé” válna.

101/2014. (II. 27.) határozatban a Képviselő-testület elfogadta az intézet
beszámolóját a betöltetlen háziorvosi körzetek ellátása érdekében megtett
intézkedésről:
a Városi Egészségügyi Intézmény a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi
szolgálat folyamatos működését biztosítja 2013. augusztus 1-től.
Dr. Varga Edit háziorvos a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti rendelőben,
vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében végzi tevékenységét. A tárgyiés a személyi minimum feltételek teljességgel biztosítottak. Az asszisztensi
feladatokat Mátrai Jánosné látja el. Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 13 órától
16 óráig tart.
Dr. Varga Edit 2014. 02.02-án beadvánnyal fordult jegyző úrhoz, melyben kéri
a helyettesített körzet praxisjogát.
A 2. számú háziorvosi körzet praxis joga 2014. február 01. napjától – mivel Dr.
Frankó Károly nem tudta értékesíteni – „visszaszállt” az önkormányzatra. A
körzet finanszírozása 2014. augusztus 1-től – a fixdíj tekintetében – 60%-ra
csökken, mivel a körzet tartósan betöltetlen, ha addig nem tölti be háziorvosi
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szakvizsgával rendelkező kolléga. Tartósan betöltetlen praxisokat az Országos
Alapellátási Intézet átveszi, és a praxisprogram keretében működteti.
Erre még városunkban nem volt példa, mivel eddig sikerült – egyre nehezebben
– orvost találni, de a jövőben számolni kell ezzel az eshetőséggel!

A 7. számú háziorvosi praxis működését 2014. január 1-től biztosítja intézetünk.
Dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti saját praxisához tartozó
rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében végzi a
helyettesítést. A tárgyi - és a személyi minimum feltételek teljességgel
biztosítottak. Az asszisztensi feladatokat Kiss Edit látja el. Rendelési idő:
hétfőtől - péntekig 08 órától 09 óráig és 13 órától 14 óráig tart.

A 146/2014. (III. 27.) határozatban a Képviselő testület elfogadta a 2. sz. felnőtt
háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos beszámolót:
az Intézmény 2014. évben a 2. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére
pályázatot hirdetett meg. A pályázatra jelentkező orvos (Dr. Schóber Ottó) a
családjával letelepedett városunkban, és vállalta a körzet háziorvosi feladatait.
A 333/2014. (VI. 26.) határozatban a Képviselő-testülete engedélyezte a Városi
Egészségügyi Intézmény számára, hogy az intézmény 2014. évi költségvetésében
a védőnői ellátás finanszírozásának kiegészítésére biztosított 5.305 e Ft
előirányzatból 556 e Ft összeget átcsoportosítson a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésére, a körzet csökkenő állami finanszírozásának pótlására.

A 395/2014. (VIII. 28.) határozatban a Képviselő-testület az alábbiakról
döntött:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasította a Városi
Egészségügyi Intézményt, hogy 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre 2015. február 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az
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Intézmény számára, valamint a feladat-ellátása érdekében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 4. számú felnőtt háziorvosi
körzetben a feladatok ellátására 2015. február 1-jétől finanszírozási szerződést
kössön: az eddigi gyakorlatnak megfelelően a feladatellátást helyettesítéssel
fogjuk biztosítani. A helyettesítést ellátó orvos dr. Katona Piroska.

A következőkben összefoglaljuk az intézetre vonatkozó jogszabályi változásokat:

 A 20/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet ( hatályos: 2014.01.01 – től )
alapján felülvizsgálatra és módosításra kerültek a vállalkozó orvosok
szerződései.

 40/2014.

(II.

24.)

Korm.

rendelet

egyes

egészségügyi

és

egészségbiztosítási tárgyú kormányrendelet
(hatályos: 2014.03.01-től ) alapján pozitív irányba változott a területi
védőnői szolgálat fix díjazása.
A rendelet 76/D. § (1) bekezdése alapján emelték a védőnők díjazását is.
 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményt adott ki a tartósan
betöltetlen

háziorvosi szolgálatok

betöltését szolgáló letelepedési

pályázatról (2014. 08. 01.)
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Országos Alapellátási Intézet
szakmai javaslata alapján pályázatot írt ki a tartósan betöltetlen
háziorvosi szolgálatok betöltésének elősegítésére. 2014-ben összesen 500
millió Ft szolgál majd a pályázat fedezetéül.
A támogatás célja, hogy a legalább 12 hónapja betöltetlen körzetekben
ösztönözze az orvosok letelepedését, ezzel is biztosítva a helyi lakosság
jobb hozzáférését, a háziorvosi ellátás színvonalának javulását.
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Információink szerint, városunkban egy háziorvos élt a pályázati
lehetőséggel.

2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi
szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében
kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat és annak
költségvetési és finanszírozási hatásait
Egészségügyi szakellátás és gondozás

A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:
Szakma

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

megnevezése

ellátás
Fizioterápiagyógytorna
Fül - orrgégegyógyászat
Laboratóriumi
diagnosztika
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Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

ultrahangdiagnosztika

diagnosztika
Urológia

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint
Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása,
gondozása.
Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás
keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot,
iskola-és

ifjúsági-egészségügyi

ellátást,

valamint

háziorvosi

praxisokat

működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk
el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orrgégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika,
sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika,
ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang
diagnosztika, urológia.

19

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2014.01.01-i adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.081

Dévaványa:

7.935

Hunya:

668

Csárdaszállás:

444

Összesen:

23.128 fő ellátásáért felel a

szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak
alakulása

Heti szakorvosi

Heti nem szakorvosi

órák száma

órák száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

34

0

gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Szakma megnevezése

Általános szülészetnőgyógyászat
Általános fül-orr-

Általános bőr- és nemibeteg-

20

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Általános laboratóriumi

Nőgyógyászati

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony
Belgyógyászat

Sebészet

Sebészet

Dr. Szabó Dániel

Dr. Fabó János

Dr. Bayer Hedvig

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38

heti 38 órában

órában

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 4

heti 4 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti

órában

5 óra rendelési
idővel
Sebészet

Dr. Bahl Attila

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti

órában,
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16 óra rendelési

1 fő közalk. heti 7

idővel

órában
1 fő 4 órában
közalk.munkaidőn
túl

Nőgyógyászat,

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH.
Fül-orr-

Dr. Halmai Zoltán

gégegyógyászat

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 36

heti 36 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk., heti 8

szerződéssel, heti

órában

20 óra rendelési

1 fő heti 12 órában

idővel

közalk. munkaidőn
túl

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási

1 fő közalk. heti 22

szerződéssel, heti

órában

22 óra rendelési
idővel
Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

Zsuzsanna

szerződéssel, heti

órában,

10 órában
Neurológia

Ortopédia

Dr. Torma Éva*

Dr. Zahorán János

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 20

heti 20 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti

órában

8 óra rendelési
idővel
Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

15 óra rendelési

munkaidőn túl

5 órában

idővel
Reumatológia

Pszichiátria

Dr. Kiss Sándor

Dr. Felber Magdolna

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 12

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

közalk.
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Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Dr. Szabó Ibolya

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 2

12 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 12

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 8

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

közalk.

közalk.

10 óra rendelési
idővel
Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika
Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 30

heti 30 órában

órában

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 15 órában

szakorvosi rendelési
idővel, heti 15 óra
adminisztrációs
feladattal )

Fizioterápia

Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott,
heti 40 órában

Botos Zsanett

Közalkalmazott
heti 20 órában

Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2
órában, 1 fő közalk.
heti 15 órában, 1 fő
közalk.

heti

4

órában, 1 fő közalk.
heti 18 órában, 1 fő
közalk. heti 1 órában

* Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el.
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Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el.
Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 15 órában a laborban, heti 15 órában a
sebészeten tevékenykedik, heti 10 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja
el.

Várólista

Az 1997 évi LXXXIII. törvény ( továbbiakban: Ebtv.) 5/B §. m) bekezdése
alapján: a „ betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben –
amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást –
a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybe vételének
időpontjával meghatározó lista.”

Ebtv. 20. § (1). szerint: a finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett
szolgáltató

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését – amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, intézményi várólista
alapján teljesíti,

b)

a

járóbeteg-szakellátások

elvégzését

a

külön

jogszabály

szerinti

betegfogadási lista alapján teljesíti,
és az a) és b) pont szerinti teljesítésről, külön jogszabályban meghatározott
módon rendszeres jelentést küld az a) pont tekintetében az országos várólistanyilvántartást vezető szerv, a b) pont tekintetében az egészségbiztosító részére.

A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási
listára történő felkerülés időpontja szerint jogosult.
Ettől az időponttól eltérni
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- az ellátás szakmai indokoltsága alapján,
- az ellátás várható eredménye alapján,
- az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,
- a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján lehet.

Az eltérés lehetőségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelős
miniszter rendeletben határozza meg.

Betegfogadási lista alapján:
a várakozási idő
( naptári nap )
Szakrendelés

Óraszám

( 2015.02.24. naptól számítva )

Általános belgyógyászat

38

6

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

16

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

38

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

7

Tüdőgyógyászat

20

9

Általános laboratóriumi

5

diagnosztika

10

20

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

37

Nőgyógyászati

2

25

ultrahangdiagnosztika

0

Fizioterápia

30

0

Gyógytorna

40

0

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

-

Intézményünkben nem korlátozzuk a betegvizsgálatot, az országos tendencia
ellenére. A „várólista” csökkentésére lehetőséget adna, ha az előjegyzett
páciensek a megadott időpontban minden esetben megjelennének, vagy ha
valamilyen okból ezt nem tehetik, értesítenék intézetünket.

A Városi Egészségügyi Intézményben a várakozási idő, minden szakellátásban
jóval az országos átlag alatt van.

Védőnői szolgálat

Telephelyek:

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

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a
hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai:

 a nővédelem,
 a várandós anyák gondozása,
 a gyermekágyas anyák gondozása,
 0-7 éves korú gyermekek gondozása,
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 a tanköteles gyermekek gondozása,
 családgondozás.

A

védőnők

szakmai

felügyeletét

a

Békés

Megyei

Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az
iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata:
alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné
ellenőrzése,

elsősegélynyújtás,

az

orvosi

vizsgálatok

előkészítése,

a

védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás
segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,
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dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.

Háziorvosi szolgálat

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik
különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg
vizsgálata,

gyógykezelése,

egészségi

állapotának

ellenőrzése,

orvosi

rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett
kártyaszám
( fő )

1-es számú háziorvosi

Dr. Macsári Judit

1.829

Dr. Schóber Ottó

1.843

4-es számú háziorvosi

Dr. Darvas Tamás

1.360

körzet

2015.02.01-től Dr. Katona

körzet
2-es számú háziorvosi
körzet

Piroska
5-ös számú háziorvosi

Dr. Kolozsvári Árpád

1.600

Dr. Petrikó Attila

1.629

körzet
6-os számú háziorvosi
körzet
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7-es számú háziorvosi

Dr. Petrikó Attila

925

Dr. Varga Edit

1.982

körzet
( helyettesítéssel ellátva )
8-as számú háziorvosi
körzet

Gyermekorvosi ellátás

 a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a
tanácsadást is,
 az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti
preventív látogatása,
 a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
 a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési
szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű
orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai:

 Dr. Fekécs Tünde

842 fő

 Dr. Katona Piroska

871 fő

 Dr. Varga Géza

647 fő

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
 a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és
gondozása,
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 a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
 a góckutatás,
 a terhesek fogászati gondozása, és
 a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként
működik:
 Dr. Békés Annamária
 Dr. Nyitrai Adrienn
 Dr. Török Anna
 Dr. Valach Béla
Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.

2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
A

teljesítményelemzést

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

visszaigazolt adatokból készítettük el. ( A visszamenőleges jelentések miatt az
adott időszakra vonatkozó tényleges adatok az elemzésben foglaltaktól
kismértékben eltérhetnek, de ez a szakmai átlaghoz való viszonyulást és a
jellemző tendenciákat nem befolyásolja. )

Intézményi összesített adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával és heti 80 nem
szakorvosi órával 74.520 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 312.883 volt.
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Esetszámok, beavatkozások alakulása két év viszonylatában
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A szakrendelések teljesítmény adatai

A járóbeteg szakrendelések pénzügyi helyzetének bemutatása
( a táblázatban megjelenített működési kiadások tartalmazzák a központi irányítás és technikai személyzet adott
szakfeladatra eső százalékos értékét is )
( a táblázat nem tartalmazza a felhalmozási kiadásokat, valamint az előző évi pénzmaradvány bevételeit és
kiadásait.)

Szakrendelés
Sebészet

Működési bevételek

Működési
kiadások

9044163

10004138

10611279

9703803

Belgyógyászat

9857906

12320059

Tüdőgyógyászat

6918173

5646281

Nőgyógyászat

5797304

10732740

Nőgy.ultrahang

1691295

324639

Pszichiátria

4787577

4225528

Bőrgyógyászat

5594163

4681380

Fül-orr-gégegyógyászat

7685663

6817005

Ideggyógyászat

5944251

8586205

Reumatológia

8104350

6608755

Ortopédia

5332968

5486094

Urológia

5639962

4328127

286504

1015007

Szemészet

Tüdőgondozás

32

Röntgen

5225278

12541088

Ultrahang

6867193

1500566

Fizioterápia

5972709

5990906

Gyógytorna

12493326

5528658

117854064

116040979

Összesen

Az elmúlt évhez viszonyítva a szakrendelések óraszámában változás nem
következett be.

Belgyógyászat

A belgyógyászati szakrendelésen a heti rendelési idő 38 óra.
Dr. Szabó Dániel a belgyógyász szakorvosunk, aki a hét minden napján fogadja
a pácienseket.
A járóbeteg-intézetek betegforgalmának szakmánkénti összesített adataival
( országos átlag ) összehasonlítva:

egy órára jutó esetszám: 4.942/1.824 = 2,7 eset/óra
országos átlag: 2,59 eset/óra
A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 4 %-kal lépi túl az országos átlagot.

Sebészet

Sebészeti szakrendelésünkön heti 25 órában, három szakorvos látta el a
pácienseket. Hétfőnként Dr. Fabó János, keddenként Dr. Bayer Hedvig,
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szerdán-, és pénteken Dr. Bahl Attila sebész kollégák rendelnek.
Egy órára jutó esetszám: 4.284/1.200 = 3,57 eset/óra
Országos átlag: 3,93 eset/óra

A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos átlagtól.

Nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

Szakorvos: Dr. Tóth Attila
Egy órára jutó esetszám: 5.965/1.728 = 3,45 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra

A szakrendelés esetszáma mintegy 19 %-kal marad el az országos átlagtól.

Fül-orr-gégegyógyászat

Szakorvos: Dr. Halmai Zoltán
A fül-orr-gége szakrendelés heti 20 óra rendelési idővel tevékenykedik.

Egy órára jutó esetszám: 4.888/960 = 5,09 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra

19 %-os túllépés tapasztalható az országos átlaghoz viszonyítva.

Szemészet

A szakrendelésen Dr. Csillagh Sándor látja el az orvosi tevékenységet.
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A heti rendelési idő 22 óra.
Egy órára jutó esetszám: 5.589/1.056 = 5,29 eset/óra
Országos átlag: 3,35 eset/óra

A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 58 %-kal lépi túl az országos átlagot.

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna megbízási szerződés keretében látja el a szakrendelés
feladatait, heti 10 órában.
Egy órára jutó esetszám: 2.597/480 = 5,41 eset/óra
Országos átlag: 4,68 eset/óra

Az országos átlagot 16 %-kal lépik túl az egy órára jutó esetszámok
tekintetében.

Neurológia

Szakorvos: Dr. Torma Éva
A szakrendelés heti 20 órában tevékenykedik.
Egy órára jutó esetszám: 1.931/960 = 2,01 eset/óra
Országos átlag: 2,28 eset/óra

12 %-kal marad el az országos átlagot.

Ortopédia
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Szakorvos: Dr. Zahorán János
Az ortopédiai szakrendelés heti óraszáma 8 óra.
Egy órára jutó esetszám: 2.587/384 óra = 6,73 eset/óra
Országos átlag: 3,49 eset/óra

Az országos átlaghoz viszonyítva a teljesítmény magas, viszont ezt nem kívánjuk
korlátozni, mert így is viszonylag hosszú a várakozási idő.

Urológia

Szakorvos: Dr. Rácz Oszkár
Az urológiai szakrendelés heti 15 órával működik.
Egy órára jutó esetszám: 2.717/720 = 3,77 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra
A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos átlagtól.

Reumatológia

Szakorvos: Dr. Kis Sándor
Egy órára jutó esetszám: 5.823/960 = 6,06 eset/óra
Országos átlag: 3,62 eset/óra

A szakrendelés teljesítménye 67 %-kal haladja meg az országos átlagot.

Pszichiátria
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Szakorvos: Dr. Felber Magdolna
A szakrendelés óraszáma heti 12 óra.
Egy órára jutó esetszám: 2.341/576 óra = 4,06 eset/óra
Országos átlag: 2,93 eset/óra
Az egy órára jutó esetszámok tekintetében 38 %-kal haladták meg az országos
átlagot.

Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás

Szakorvos: Dr. Szabó Ibolya
A tüdőgyógyászat heti 20 órával, a tüdőgondozás heti 10 órával működött a
2014-es évben
Egy órára jutó esetszám: 3.094/960 = 3,22 eset/óra
Országos átlag: 4,18 eset/óra
Az adatok elmaradnak az országos átlagtól.

Labordiagnosztika

Az óraszámok a labor esetében a következők szerint alakulnak:
Szakorvosi óra: heti 5
Nem szakorvosi óra: heti 10.

A labordiagnosztika esetében nem végeztünk összehasonlítást az országos
adatokkal, mivel J0-ás laborra ( csak vérvételi hely ), ilyen nem áll
rendelkezésre.
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Röntgen-, és ultrahang diagnosztika

Szakorvos: Dr. Bakócz József
A két szakrendelés óraszámainak alakulása:
Röntgen heti 16 óra
Ultrahang heti 14 óra
Egy órára jutó esetszám: 5.757/1.440 óra= 3,99 eset/óra
Országos átlag: 3,94 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye hasonlít az országos átlaghoz.

Fizioterápia

A nem szakorvosi óraszám heti 30 óra. Mészárosné Faragó Ágnes és
Mészárosné Szerető Judit fizioterápiás asszisztensek látják el a szakrendelés
feladatait.
Egy órára jutó esetszám: 8.239/1.440 = 5,72 eset/óra
Országos átlag: 4,8 eset/óra
19 %-os pozitív elmozdulás tapasztalható az országos átlaghoz viszonyítva.

Gyógytorna

A nem szakorvosi óraszám heti 40 óra a vizsgált időszakban.
Kugyela Mária és Botos Zsanett gyógytornászok látják el a feladatot.
Egy órára jutó esetszám: 5.651/1.920 = 2,94 eset/óra
Országos átlag: 3,32 eset/óra

A gyógytorna tekintetében mintegy 12 %-os elmaradás tapasztalható.
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2.4. Pénzmaradvány felhasználás
Az előző évi pénzmaradványból működési célra, a dologi kiadások fedezetére és
fejlesztésekre 16.472 ezer forintot használtunk fel.

3.

Személyi
lebontva,

és tárgyi
az

alkalmazottak
végzettség

feltételek

egészségügyi
köre,

tartozó

jogviszony,

közalkalmazotti,

státuszok

szakfeladatokra

gondnoksághoz

foglalkoztatási

bemutatása,

szabadfoglalkozású

alakulása

szakmai

közreműködői,

megnevezése,

óraszámok

megjelölésével

Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel
a minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 5.
pontban számolunk be.
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Az egészségügyi gondnoksághoz

( továbbiakban igazgatás ) tartozó

alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása:

Az alábbi táblázat az igazgatási szakfeladaton lévő munkatársak heti
munkaidejét, és az elszámolt költségek arányát mutatja be.

Sorszám

Beosztás

Heti

Igazgatási szakfeladaton

munkaidő

elszámolt költségek aránya

( óra )
1.

Igazgató főorvos

20

50

2.

Igazgató helyettes

6

17

3.

Gazdasági vezető

40

100

4.

Bér-, és munkaügyi

40

100

40

100

10

24

Megbízási

100

ügyintéző
5.

Pénztáros, pénzügyi
ügyintéző

6.

Vezető asszisztens

7.

Infekciókontroll

40

felelős

szerződés

8.

Takarítónő

40

100

9.

Takarítónő

40

100

10.

Karbantartó,

30

100

udvaros

Részleteiben:

1.

Igazgató főorvos: heti 20 órás ( heti 20 órában neurológus főorvosként
foglalkoztatva )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: neurológus szakorvos, pszichoterapeuta,
egészségügyi menedzsment szakértő, vizsgáló repülőorvos

2.

Igazgató helyettes: heti 6 órás ( heti 30 órában radiológus főorvosként
foglalkoztatva )

3.

Gazdasági vezető: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozási-, és
államháztartás szakon, közgazdász szakmérnök

4.

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: alapfokú számítógép kezelő-, középfokú tb. ügyintéző,
számviteli ügyintéző
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5.

Pénzügyi ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: számviteli ügyintéző

6.

Vezető asszisztens:heti 10 órás ( heti 30 órában asszisztens )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: diplomás ápoló

7.

Infekciókontroll felelős: megbízási szerződés az infekciókontroll
tevékenység ellátására.

8.-9. Takarítónő 2 fő: heti 40-40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: a munkakör szakmai végzettséget nem igényel

10.

Karbantartó-udvaros: heti 30 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: asztalos, szárazépítő

A 2014.01.01-12.31-i időszakban az igazgatási szakfeladaton 20.773.719 forint
merült fel költségként, amely tartalmazza a 10 ember arányos bérét és járulékát.
Az igazgatási ( közvetett ) szakfeladaton megjelenő kiadásokat rendelési idő
arányában osztjuk fel, az intézetben megjelenő összes szakfeladatra.
A közalkalmazotti, közreműködői óraszámokat a 2.2. pontban lévő táblázatban
mutattuk be.
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4.

Megvalósult fejlesztések
1. A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, a szakrendelőkre vonatkozó
tárgyi minimumfeltétel megváltozása miatt elengedhetetlenné vált
elkülönített sterilizáló helyiség kialakítása a 2014-es év elején, ahol a
berendezési tárgyak, mosó-fertőtlenítő eszközök előírásnak megfelelő
elhelyezése megtörtént.
2. Szénmonoxid érzékelőket szereltünk fel a fűtőberendezések mellé.
3. A gyógytorna terembe szakmai eszközöket vásároltunk, az ellátás
minőségének javítása céljából.
4. A fenntartó határozatának megfelelően felújításra került a Fő u. 3. szám
alatti rendelőegység udvari kerékpártárolója.
5. Többszörös meghibásodás és végül javíthatatlanság miatt 24 órás
vérnyomásmérőt vásároltunk a belgyógyászati szakrendelés részére.

5.

Békés

Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése

Megyei

Kormányhivatal

Népegészségügyi

Szakigazgatási

Szerv

Békéscsabai-, Békési-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Szarvasi
Kirendeltsége által 2014. évben intézetünknél végzett ellenőrzések:
01.28. Lakossági bejelentés alapján az idegsebészeti rendelés
utólagos ellenőrzése.
04.08. A járóbeteg szakellátás személyi feltételeinek ellenőrzése mellett
a nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások betartatása.
06.10. A 2. számú háziorvosi körzet és a járóbeteg
sterilanyag minimumfeltételeinek ellenőrzése.
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06.20. Védőnői iskola-egészségügyi szakfelügyelet.
08.13. Védőnői szűrővizsgálatok szakfelügyelete.
08.15. A 7-es praxis járványügyi ellenőrzése ( textília mosatása ).
08.18. Az oltóanyag tárolás feltételeinek vizsgálata az iskolaorvosi rendelésen.
10.01. Minden szakellátás igazgatást érintő kérdéseinek vizsgálata.
10.13. Laboratóriumi előjegyzéssel kapcsolatos panaszbejelentés kivizsgálása.
10.17. Nővédelmi-és várandós anyák gondozásának védőnői szakfelügyelete.
11.05. Az oltóanyag tárolás vizsgálata.
12.04. Az egészségügyi szolgáltató járóbeteg ellátó általános ellenőrzése
( személyi feltételek, tiltótáblák kihelyezése ), ápolás szakfelügyeleti
kontroll.
12.16. Nővédelmi-és várandós anyák gondozásának védőnői szakfelügyelete.

Az ellenőrzések intézkedést nem igényeltek, a részletes jegyzőkönyvek
székhelyünkön megtekinthetők.

A Városi Egészségügyi Intézmény életében nagy megterhelést jelentett az elmúlt
év februárjában történt ortopédiai ellenőrzés. 291 esetben ( 2013.01.012013.10.31. időszakban ) a vállalkozó ortopéd szakorvos által felírt gyógycipő
nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés kiterjesztésre került a
gyógyászati segédeszköz forgalmazójára ( akivel az intézet semmiféle
kapcsolatban nem áll ) , és a betegek nyilatkoztatása is megtörtént. A
forgalmazó több esetben megszegte a jogszabályi előírásokat, ezért 54 vényre
kifizetett

társadalombiztosítási

támogatás

visszafizetése

a

gyógyászati

segédeszköz forgalmazót terheli.

2014.05.13.

Intézetvezetőként

átvettem

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénzártól a realizációs jegyzőkönyvet, amelyben rögzítették, hogy a szakorvos
nem szabálykövető magatartása miatti visszafizetési kötelezettség 12.467.685
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forint. A Városi Egészségügyi Intézménnyel fennálló megbízási szerződés 8-as
pontja alapján a szakorvos köteles a megbízónak az okozott kárt megtéríteni.
Fizetési felszólítást kapott a vállalkozó szakorvos.
2014. júliusában nyilatkozott a vállalkozóz - közjegyzői okiratban - ,hogy
elismeri a teljes anyagi felelősségét és kötelezettség vállaló nyilatkozatot is tett.
Megállapodás született az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Városi
Egészségügyi

Intézmény

között

a

megtérítési

kötelezettség

fizetési

kedvezményére.

6.

Benyújtott pályázatok

Az intézet profiljába illő pályázat kiírása 2014. évben sajnos nem jelent meg.

7.

Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat helyi szervezete mellett
kapcsolatban állunk az Élet Másokért Közhasznú Egyesülettel, a Cigány
Kisebbségi

Önkormányzattal,

a

Roma

Polgárjogi

Szövetséggel

és

a

Cukorbetegek Klubjával.

8.

Tervek

A Városi Egészségügyi Intézmény szolid, de megbízható egészségügyi
szolgáltató – ezt szeretnénk megőrizni! Az előző évben rögzített tervek szinte
változatlanok.
A magas szintű szakmai munka mellett ügyelünk a páciensek és a dolgozók jó
közérzetére, s mindezt olyan módon, hogy a gazdasági nehézségekből eredő
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gondok minél kevésbé terheljék meg az intézet működését.

A Városi

Egészségügyi Intézmény erőssége a dolgozói gárda és a csökkenő, de még
mindig meglévő pénzügyi tartalék. A kiszámíthatatlanság az egészségügy
finanszírozására is jellemző; ami kiszámítható és tényszerű, hogy a járóbetegfinanszírozásban nincs javulás és egyre inkább elmarad az optimálistól.

Mi továbbra is a beteg embert tekintjük a középpontnak, akiért az ellátás
szervezése történik, akiért a szakmai és emberi erőfeszítéseinket tesszük.
Nyitottak vagyunk a fenntartó és a lakosság javaslataira.
Az egészségpolitikától reméltük, hogy végre ( a fekvőbeteg- és az alapellátás
után ) nagyobb figyelmet kapnak a kórházfüggetlen, önállóan működő
járóbeteg szakellátó intézmények. Minden lehetséges fórumon felhívtam erre a
figyelmet, és intézetvezetőként a jövőben is ezt teszem. Szeretném, ha mégis
megvalósulna Gyomaendrődön az egészségfejlesztési iroda ( EFI ) létrejötte,
hiszen önerő továbbra sem szükséges hozzá, és a fenntartáshoz sem kell az
önkormányzat financiális támogatása. Figyelembe véve hazánk és területünk
sajnálatos népegészségügyi mutatóit, évek óta megvalósítandó célként tűztük
ki, hogy intézményünk összetett egészségfejlesztő tevékenységgel bővítse a
lakosság számára igénybe vehető szolgáltatásait. Intézeten kívül is szerveztünk
szűréseket ( roma napon, a fürdőben, sőt a könyvtárban ), de az EFI
lehetőséget adna egy átfogó egészségfejlesztési program megvalósításához
városunkban, és nem más települések irodájának ( például Mezőtúr ) adna a
fenntartó helyszínt pályázati programjuk megvalósításához. A helyi iroda
szolgálhatná az oktatási intézmények, vállalkozások igényeit, valamint a
közmunka

programokban

állapotfelmérésekkel

segíthetne.

A

roma

lakosságnak ( viszonylag későn fordulnak orvoshoz ) helyébe lehetne vinni az
egészségügyi ellátás egy részét. Szorosabb együttműködés alakulhatna ki a
háziorvosokkal. Több idő jutna egy páciensre és a csoportfoglalkozásokon a
közös siker javíthatna az együttműködésen.
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Intézetünkben igyekszünk visszaállítani a beteg és az egészségügyi szolgáltató
viszonyát a bizalmas páciens-gyógyító kapcsolatra, amikor az orvos szinte
mindent tud a páciensről és annak körülményeiről. A páciens-orvos közötti
együttműködés, a terápiás előírások betartása, a terápia hűség növelése a
népesség egészségi állapotát hatékonyabban javítja, mint a specifikus orvosi
kezelés bármely formája. Ebből is következik az a tény, hogy a gazdasági
fejlődés motorja az egészségügy, az egészségpiac.
A külsődleges feltételek mellett a személyiség varázsa jelentős a jövőképben,
hiszen hatékonyabb lehet, mint a módszertan.
A „jelenlét”, az elfogadás, az empátia, a szenzitivitás, az objektivitás legalább
olyan lényeges, mint a szakmai tudás, a gyakorlati ismeret, a pontos és
tényszerű információátadás, hiszen a betegségek kialakulásában nem csupán a
biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a társadalmi összetevők is igen
fontosak.

A betegek folyamatosan tanítják az egészségügyi személyzetet. Mire?
Elsősorban a szenvedő emberek iránti alázat érzésére. A compliance és annak
javítása kiemelkedő számunkra, mivel kimutatott, hogy általában az ambuláns
kezelés jelentősen rosszabb compliance-szel jár, mint a kórházi kezelés, a
folyamatos kontroll hiánya miatt. A civil szervezetek, beteg egyesületek sokat
segíthetnek az együttműködésben és nem elhanyagolható befolyásuk sem,
valamint érdekérvényesítő tevékenységük.

A képzésre, továbbképzésre hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a gyógyuláshoz
szükséges ismeretek kizárólagos birtokosából a betegek mentorává váljunk és
segítsük a pácienseket azon készségek és attitűdök megformálásában, amelyek
felelősebb és felvilágosultabb egészségmegtartáshoz vezethetnek.
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Gyomaendrőd, 2014. március 05.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági

vezető
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi egységes szabadságolásának
engedélyezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosa dr. Torma Éva az alábbi kérelemmel fordul a
Képviselő-testülethez:
„Az elmúlt évek alatt kialakult rendet követve, a 2015. évi egységes szabadság tervezett időpontja a Városi
Egészségügyi Intézményben: 2015. július 27-től 2015. augusztus 08.-ig, 11 munkanap, illetve 2015. december 17-től
december 31-ig, 9 munkanap.
A nyári és a téli szabadságot követő első munkanapon a rendelés folytatódik a megszokott rendben.
A szakrendelő intézet az egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásáért felelős szerv hozzájárulásával
szüneteltetheti.
Az engedélyező hatóságnak a szünetelés tényét időben be kell jelenteni; csatolva a Képviselő-testület határozatát, a
megállapodást a helyettesítésről a 96/2003. (VII. 15.) Korm. r. 18 §. alapján. (a megállapodás az előterjesztés
mellékletét képezi)
A területileg illetékes kórház a működési engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a
sürgősségi eseteket fogadni.
A szünetelés idejére a lakosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodunk.
A páciens nappal elsősorban a háziorvosát keresi. Munkaidőn túl, sürgős esetben a központi ügyeletet, vagy a
Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Ambulanciáját.
A fenntartó hozzájárulása után tehetek eleget az ÁNTSZ felé a tájékoztatási kötelezettségnek és értesíthetem a
lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban résztvevőket.”
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a tájékoztatási
kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban
résztvevőket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi egységes szabadságolásának engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdése alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolásához:
nyári egységes szabadságolás 2015. július 27-től 2015. augusztus 08-ig,
téli egységes szabadságolás 2015. december 17-től december 31-ig.

Határidők, felelősök:
9

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az 1. számú fogorvosi körzet további működtetése
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. januári testületi ülésén úgy döntött, hogy az 1. számú fogorvosi körzet működtetésével a
Városi Egészségügyi Intézményt bízza meg. A Városi Egészségügyi Intézmény megvizsgálta a működtetés
lehetőségeit és jelen előterjesztéssel az alábbi működtetési alternatívákat terjeszti a Képviselő-testület elé:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2015. és a 23/2015. ( I.29. ) határozatában arról
döntött, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. július 1. napjától biztosítsa a gyomaendrődi 1. számú
fogorvosi körzet működését. Alternatívákat terjesztünk be, döntéshozatal céljából a márciusi testületi ülésre.
Alternatívák:
1. A Gyomaendrőd Fő u. 3. szám alatti (önkormányzati épület) helyiségben (Dr. Török Anna fogorvos
rendelőjében), váltott rendelési időben, helyettesítő fogorvossal ellátható a tevékenység abban az esetben,
ha az önkormányzat megállapodást köt a doktornővel a helyiség és a berendezési tárgyak használatával
kapcsolatban. A rendelőre vonatkozó – az önkormányzat tulajdonában álló – leltári tárgyakkal kapcsolatban
megjegyezném, hogy nem áll rendelkezésre a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi
minimumfeltétel. A doktornő saját eszközeivel, berendezéseivel biztosítja a rendeletnek megfelelő
minimumfeltételeket.

Dr. Török Anna jelenlegi rendelési ideje:
hétfő: 14.00-18.00
kedd: 13.00-18.00
szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-15.00
2. Dr. Valach Bélával történt telefonos megbeszélés során a doktor úr felajánlotta, hogy a Fő úton lévő
rendelőjét – szükség esetén, maximum hat hónapra – bérbe adja az Önkormányzat részére, segítve ezzel a
probléma megoldását. A doktor úr elmondása szerint rendelője megfelel a fent említett rendelet előírásainak.
Jelenlegi asszisztense, egy új, helyettesítő orvos mellett is vállalná a további tevékenységet.
3. Egy új rendelő helyiség kialakítása esetén már sokkal szigorúbbak az előírások, mint ha egy jelenleg is
működő orvosi rendelőben oldanánk meg a helyettesítést.
Összefoglalva a hatósági elvárásokat:
·
minimális alapterület: 12 m²
·
belmagasság: 2,5 m ( 2,1 m-ig felcsempézve )
·
a padló csúszásmentes, mosható burkolattal ellátva
·
hideg-melegvizes orvosi csaptelep
·
fali kézfertőtlenítés
·
sterilizálás külön helyiségben
·
váróhelyiség: 1 m²/várakozó beteg
·
személyzeti-, és betegeknek fenntartott mellékhelyiség
·
szennyestároló helyiség ( szennyes-, és tiszta textília, veszélyes hulladék tárolására alkalmas helyiség )
·
öltöző helyiség stb.
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A helyiségek kialakításán felül(!) –a minimumfeltételnek megfelelő– műszerbeszerzésre szükség van, kb. 7 millió
forintra.
4. Dr. Török Anna fogorvossal történt előzetes megbeszélések alapján a doktornő saját rendelőjében, a
jelenlegi asszisztensével vállalja dr. Valach Béla helyettesítését 2015. július elsejétől. 2016. januárjától a
praxist be kell tölteni, mert a finanszírozás lecsökken! 2015. szeptemberi testületi ülésen szükséges
határozatot hozni a további fogorvosi ellátásról, és addig jó lenne megoldani az endrődi városrészen lévő
rendelő felújítását, hogy megfeleljen a minimumfeltételeknek, és esélyünk legyen a praxis iránt érdeklődő
orvost találni, aki biztosítaná a minőségi ellátást.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény által ismertetett alternatívák alapján
hozzon döntést a fogorvosi körzet további működtetésével kapcsolatban.
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület,
mint az intézmény fenntartója felé, hogy a könyvtár alapító okiratát módosítani szíveskedjen.
Az intézményvezető asszony kérelme két pontban érinti az alapító okiratot:
Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Iskolai könyvtári feladat-ellátás
Mindkét feladat törlését kéri az intézményvezető asszony. Az előterjesztés mellékletét képezi az írásbeli kérelem.
Az első esetben a feladat törlése az alapító okiratból nem azt jelenti, hogy a feladat ellátása a továbbiakban nem
valósul meg, hanem azt, hogy ennek a tevékenységnek a végzésére a könyvtári alapfeladatok – a Kulturális törvény
55. és 65. §-ai alapján - között került sor eddig is és a jövőben is.
Az iskolai könyvtár, mint feladat elhagyása esetében arról van szó, hogy a könyvtár a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
szabályozott feltételeknek – iskolai könyvtár személyi feltételei, könyvtár-pedagógiai program megléte,
tankönyveknek, mint külön gyűjteménynek a kezelése, tankönyvellátás megszervezése, lebonyolítása – nem felel
meg. A feladat törlése az alapító okiratból nem sérti az iskolák azon jogát és kötelezettségét, hogy a köznevelési
törvénynek, a pedagógiai programjuknak megfelelően biztosítva legyen számukra a települési könyvtár használata,
melyhez az önkormányzat buszjáratot biztosít az iskolák számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratával kapcsolatban.

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015.

Módosító okirat

A Határ Győző Városi Könyvtár a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 28.
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – …/2015. (III.
26.) Gye. Kt. határozattal – a következők szerint módosítom:
1.
Az alapító okirat 4.1.1. pontjából – mely a módosított okiratban 4.3. pontban szerepel - az „Iskolai és”
szövegrész elhagyásra kerül.
2.
Az alapító okirat 4.1.2. pontja elhagyásra kerül.
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. március 26. napján

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát
a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány
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gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári
szolgáltatásokat.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910100
Könyvtári, levéltári tevékenység
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az intézmény a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári
szolgáltatásokat. Közkönyvtári Tevékenység
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3 082044
Könyvtári szolgáltatások
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi Könyvtár alaptevékenysége
szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város
közigazgatási területére terjed ki.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény 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. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
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.
6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. augusztus 28. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. március 26. napján

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:

Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szonda István a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény intézményvezetője azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója felé, hogy az intézmény alapító okiratát módosítani
szíveskedjen:
„A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény a Lélekkel a Körösök mentén pályázat kapcsán, a
Szent Antal zarándokszálláshely működtetését és a vallásturisztikai feladatok ellátását kapta meg.
Intézményünk alapító okiratát módosítani kell, hogy a meglévő szakfeladataink mellé kerüljön be a szállásadás
tevékenység, hiszen csak így tudjuk szabályszerűen, a NAV elvárásaihoz igazodva működtetni a zarándok
szálláshelyet.”
Az új tevékenység felvétele két pontban érinti az intézmény alapító okiratát:
új tevékenységként kerül az okiratba az „Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés” – a Szent Antal
Zarándokházban nyújtott szálláshely szolgáltatás
új telephelyként kell megjelölni a feladat-ellátás helyszínét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratával kapcsolatban.
1. döntési javaslat
"Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015

Módosító okirat

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2014. június 2. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a alapján - /2015. (III. 26.) Gye. Kt. határozattal – a következők szerint módosítom:
1.
Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcím 1.2.2. pontja az alábbi telephely megnevezéssel és címmel
egészül ki:
4
2.
4.3.6.

Szent Antal Zarándokház

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.

Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.3.6. ponttal egészül ki:
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
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5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21. Szent Antal Zarándokház
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. március 26.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.
/2015
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Közművelődési – Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
2 Endrődi Népház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
3 Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
4 Szent Antal Zarándokház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
2.2.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 42. §, 76-78. §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési
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feladatokat ellátó költségvetési szerv.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1.
Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése:
a.) Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
b.) Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtérmúzeumi kiállítóhely)
4.3.2.
Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása,
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő
bemutatása:
a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
b.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtérmúzeumi kiállítóhely)
4.3.3.
Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.4.
Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.5.

Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése

4.3.6.
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út. 21. Szent Antal Zarándokház
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2 082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3 082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
4 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
5 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
6 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
7 083030
Egyéb kiadói tevékenység
8 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
10 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény 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. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
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.
6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. június 2. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. március 26.
P.H.
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Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátása 2015.
szeptember 1. napjától
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Képviselőtestület, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Társulási Tanács!
A Kistérségi Óvoda fenntartója 2015. február 12-i ülésén előzetesen úgy döntött, hogy az Óvodát 2015. szeptember
1. napjától három feladat-ellátási hellyel működteti tovább:
Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. - 4 csoporttal
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8. – 3 csoporttal
Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 23. – 1 csoporttal.
A csoportszámokhoz kapcsolódóan meghatározta a szükséges alkalmazotti létszámot is.
Az előzetes döntést követően a hivatal a tényleges és várható születésszámok alapján felülvizsgálta a
megszüntetésre kerülő feladat-ellátási helyek továbbműködtetésének szükségességét.
1.

Szabadság úti Óvoda

A Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével kerül megszüntetésre a
Szabadság úti óvodai intézményegység.
Az intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a Csemetekert Óvodában 2015. szeptember 1. napjára 28
gyermek marad az óvodában, a Szabadság úti óvodában 14 gyermek. A Csemetekert Óvoda férőhelyszáma: 83 fő,
így az óvodába még felvehető átszámított létszám: 41 fő. A védőnői adatok alapján kb. 47 gyermek óvodai
beiratkozása várható az endrődi városrészen.
Az óvodai beiratkozásnál figyelembe kell venni a Selyem úti Óvodát is. Az intézménybe szeptemberben felvehető
gyermeklétszám kb. 28 fő.
Látható, hogy a Szabadság úti Óvoda bezárása nem okoz problémát, hiszen a várható gyermeklétszám alapján sem
fogja megközelíteni az óvoda a 100 %-os kihasználtságot.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-a értelmében a fenntartónak az intézmény
átszervezésével kapcsolatos döntése előtt be kell szereznie az
intézmény alkalmazotti közössége,
a szülői szervezet véleményét,
a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
Toldi Balázs polgármester az intézmény fenntartójának képviselőjeként fenti tények alapján tájékoztatást nyújtott a
véleményezési illetve egyetértési joggal rendelkező érdekképviseleti szerveknek.
A szervezetek írásban benyújtották véleményüket, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az átszervezésben érintett Csemetekert és Szabadság úti Óvoda alkalmazotti közösségének többsége egyetértett
az Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével, a Szabadság úti Óvoda
bezárásával.
Az átszervezésben érintett Csemetekert és Szabadság úti Óvoda szülői közösségének többsége szintén egyetértett
az Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével, a Szabadság úti Óvoda
bezárásával.
Az egyetértési joggal rendelkező Roma Nemzetiségi Önkormányzat célszerűnek tartja az óvodák összevonását,
támogatja, hogy a szabadság úti Óvoda bezárjon, azzal a feltétellel, hogy az óvónők, dajkanők illetve a csoportok
kerüljenek át a Blaha úti Óvoda épületébe.
Az endrődi városrész tényleges és várható gyermeklétszáma alapján valamint a megismert érdekképviseleti
vélemények ismeretében javaslom a Szabadság úti Óvoda, mint a Kistérségi Óvoda feladat-ellátási helyének
megszüntetését. Az előzetes kalkuláció alapján a Csemetekert Óvoda 2015. szeptember 1. napjától 3 csoportos
óvodaként működne tovább, azonban ehhez az iskolába felmenő gyermekek helyére legalább 22 gyermek
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beiratkozása esetén van esély. A tényleges csoportszámokat és csoportlétszámokat az óvodai beiratkozást
követően határozhatja meg a fenntartó.
2.

Jókai úti Óvoda – Margaréta óvoda

Az intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a Százszorszép Óvodában 2015. szeptember 1. napjára 70
(átszámított létszám: 74 fő) gyermek marad az óvodában, a Margaréta óvodában 19 (átszámított létszám: 21 fő)
gyermek, összesen 89 fő (átszámítva 96 fő).
A Margaréta Óvoda bezárása esetén a Százszorszép Óvoda férőhelyszámával számolva (108 fő) az óvodába még
felvehető átszámított létszám: 12 fő. A védőnői adatok illetve az intézményvezető jelzése alapján kb. 50 gyermek
óvodai beiratkozása várható a gyomai városrészen.
Az óvodai beiratkozásnál figyelembe kell venni a Vásártéri Óvodát is. Az intézménybe szeptemberben felvehető
gyermeklétszám kb. 20-22 fő.
Az adatokból látható, hogy jelenleg a születések száma alapján várhatóan az óvodába beiratkozó gyermekek
létszáma meghaladná a Százszorszép Óvoda férőhelyszámát. A férőhelyszám feletti gyermekek esetében mivel egy
intézményről van szó, szóba jöhet a gyermekek Blaha úti Óvodába való átirányítása. A másik megoldási lehetőség,
hogy a fenntartó a Margaréta Óvodát 1 csoportos óvodaként működteti szeptembertől.
A születésszámok alapján javaslom, hogy az óvodai beiratkozásnál az intézmény tegye lehetővé a szülők számára a
Jókai úti óvodába való beiratkozást is, maximum 1 csoport indításával.
A tényleges csoportszámok és csoportlétszámok meghatározására szintén az óvodai beiratkozást követően térjen
vissza a fenntartó.
A javaslat költségvetési hatása:
Amennyiben az intézmény fenntartója, a Társulási Tanács jóváhagyja az előterjesztésben javasolt csoportszámokat,
valamint az ehhez szükséges óvodapedagógus és nevelő-oktató munkát segítő létszámot és ismertté válik a
ténylegesen beíratott gyereklétszám, módosítani szükséges a Kistérségi Óvoda költségvetését. A pontos
számításokhoz ismerni kell a felmentésre kerülő óvodapedagógusok és dajka felmentési idejét, a felmentés kezdő
időpontját, a dolgozókat megillető egyéb juttatásokat és az óvodába beiratkozott gyermeklétszámot. Az előzetes
számítások és kalkulációk, valamint a 2015. szeptembertől becsült gyereklétszám alapján azt látjuk, hogy 2015. évre
az intézmény költségvetésébe és az önkormányzat tartalékai közé az óvodai feladatellátásra betervezett keret
elegendő lesz a felmerülő kiadások finanszírozására, de végleges számokat az előbb felsorolt információk
birtokában tudunk közölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
1. döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda feldat-ellátási helyeinek és az engedélyezett alkalmazotti létszám meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási
Tanács számára:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a 6/2015. (II. 12.) határozatát visszavonja, 2015. szeptember 1.
napjával a Kistérségi óvoda feladat-ellátási helyeinek számát, az intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiakban
határozza meg:
Tekintettel a feladat-ellátási helyek 50 % alatti férőhely kihasználtságára valamint a gyermeklétszám alakulására a
Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától az alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti tovább:
óvoda
székhely
telephely
telephely
tagintézmény

cím

férőhely

Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd Kossuth u.
7.
Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.
Csárdaszállási
5621 Csárdaszállás, Kossuth u.
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csoportok
száma
4

82
83
25

1
3
1

Napraforgó Óvoda

23.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett
álláshelyeinek számát 30 főben határozza meg:
18 fő óvodapedagógus
9 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Kistérségi óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozásának rendje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási
Tanács számára:
A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beiratkozás során a Szabadság úti Óvodában működő 1 csoportot a Csemetekert Óvodában működő 1 csoportként,
a Jókai úti Óvodát 1 csoportos óvodaként hirdesse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Úszásoktatás támogatása 2015. évben
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015 (II.15) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében 8.890.000,-Ft-ot különített el fürdőszolgáltatás
vásárlására, mellyel támogatást kíván nyújtani:
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézményekbe,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium,
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba
járó gyermekek, tanulók számára a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, továbbá
- a Körös Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjainak
- a KSI SE Gyomaendrőd úszásedzésben részesülő tagjainak
- a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület tagjainak
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület tagjainak
- az oktatási intézmények keretein kívüli úszóedzésen résztvevő gyermekeknek, és a kísérő szülőknek.
A 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege bruttó 8.890.000,- Ft
azzal, hogy ebből az előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18.
életévüket betöltött gyomaendrődi fiatalok köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő
fürdőbelépőt biztosít önkormányzatunk. Ebből az előirányzatból célszerű továbbá biztosítani az önkormányzati
rendezvényekkel kapcsolatos fürdőlátogatást.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 3.000.000,- Ft-ot kellene elkülöníteni, 2014. évben a
ténylegesen kiszámlázott összeg bruttó 2.742.570,-Ft.
- születésnapi köszöntésre 250.000,- Ft: a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 2015. évben 131 fő gyermek
tölti be 18. életévét: 131.x1.800,- Ft = 235.800,- Ft.
- önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépő biztosítására 240.000,-Ft
Úszásoktatásra fennmaradó összeg 5.400.000,- Ft.
Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a 2014. évi tényleges felhasználásokat.
2014/intézmény
az előző évi
áthozattal
együtt
Kistérségi Óvi
Gyermekliget Kft
Selyem úti Óvi
Szivárvány
Vásártéri Óvi
Rózsahegyi
Kálmán Ált Isk.
Bethlen Gábor
Isk.
Kis Bálint Ált.
Iskola
Szent Gellért Ált
Isk. Gimi

Ft
241920

gyermek
db
ft
241920
336

177840

177840

247

73440

73440

102

532080

532080

739

72720

72720

677520
272160

szülő
db

már 2015
évben január , febr
előző évről áthozott
felhasznált
Ft
Db
január
február

15120

7920

101

59760

59040

677520

941

88560

93600

272160

378

360

27360
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KSI
Körős Kajak
Gye-i Úszó
Sport egyesület
Delfin Úszó
egyesület
Helyi Lakos
jegyár
különbözet
Önkormányzati
szolg. Vásárlás
Szülinapos
összesen:

575480
823680

352080
383760

489
533

7400

37

216000
439920

300
611

179280
141120

119520
128880

2629360

1510560

2098

60400

302

1058400

1470

158400

142560

2302960

1589760

2208

400

2

712800

990

190800

176400

2787000

2787000

246480
243000
11655640

246480
243000
9160320

68200

341

2427120

3371

833400

755280

Összesen 2014
évben:

11655640

A támogatás felhasználásának és elszámolásának menete a következőképpen határozható meg:
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében – minden esetben – a tényleges
fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft. az önkormányzatnak számlázza ki. A számla mellé minden esetben
kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
A Liget Fürdő Kft a felhasználást nyomon követi és az intézmény/egyesület részére jelzi, a keretösszeg
felhasználásának alakulását.
Az egyes intézmények, illetve szervezetek 2015. évre vonatkozó fürdőhasználati összes igénye 13.092.560,- Ft.
A számítás alapja a Liget Fürdő ügyvezetője által megadott jegyár:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig minden gyermekek számára
bruttó 720 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig az úszóedzésre gyermeküket
kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
A rendelkezésre álló keretösszeg javasolt elosztásánál tekintettel voltunk arra, hogy a támogatás elsődleges célja a
nevelési-oktatási intézményekben zajló úszásoktatás támogatása, így először az általuk kért összegeket vettük
figyelembe, a tavalyi tényleges igénybevételt szem előtt tartva. A fennmaradó részt arányosan tovább osztottuk az
egyesületek részére, tekintetbe véve, hogy a kajakosok tavasszal/nyáron nem a fürdőben edzenek, míg az úszó
egyesületek tagjai egész évben a fürdőbe járnak. Az egyesületek esetében szintén figyelembe vettük a tavalyi
tényleges felhasználást. Az eredményeket az alábbi táblázatban összegeztük.
Intézmény neve

2015. évre kimutatott
fürdőhasználati igény (Ft)
477.200

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
266.400
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
253.800
Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
0
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium Ált isk: 784.400
és Kollégium
Gimn: 1.186.920
Össz: 1.971.320
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
1.122.800
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
827.600
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
388.800
Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
3.139.200
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
2.793.600
Körös Kajak Sport Egyesület
668.880
KSI SE Gyomaendrőd
1.182.960
Eddig összesen:
13.092.560
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
3.000.000
Születésnaposok
250.000
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos
240.000
fürdőbelépőjegyek
24

2015. évre javasolt támogatás
fürdőhasználatra (Ft)
300.000
100.000
80.000
0
500.000
600.000
500.000
150.000
1.200.000
1.070.000
400.000
500.000
5.400.000
3.000.000
250.000
240.000

Összesen:

16.582.560

8.890.000,-

Az intézmények részletes kimutatásai a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslatok szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2015. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával támogatja
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézmények,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
vízhez szoktatással, illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit, valamint
- a Körös Kajak Sport Egyesület
- a KSI SE Gyomaendrőd
- a Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
úszóedzésére járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a
szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a
Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé minden esetben kimutatást
kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2015. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
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2015. évi támogatás

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
Születésnaposok
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépőjegyek
Összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3.500.000,250.000,240.000,8.890.000,-

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselőt-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2015 (II. 25) KT számú határozatával a Kulturális
Egyesület Komédiás Kört az OMT-006-13 azonosítójú pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban 147.019,-Ft
visszafizetésre kötelezte.
Hajdu László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke újabb elszámolást nyújtott be 2015. március 5-én. Az
elszámolás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati
azonosítójú szerződés elszámolását elfogadja és a pályázati eljárást a benyújtott elszámolással lezártnak tekinti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

TAMAELSZ15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

A hivatal tölti ki

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

Hatályos: 2014.03.01-től

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

Az elszámolást ellenőrizte (aláírás): ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Pályázó szervezet:
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
2. Képviselő neve:

3. Azonosító: O M T

Hajdú László

0 0 6

1 3

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

2 0 1 4

2. Résztvevők száma (fő):

3 0 0

0 1

0 1 naptól

3. Megítélt támogatás

2 0 1 4

1 2

3 1

2 3 6 8 1 0

napig
4. Támogatás típus:

6

5. A pályázati cél:

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

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

2 0 1 5

0 3

0 5

év

hó

nap

A számlaösszesítő lapjai:

1 db.

Hajdú László
_____________________________________
az elszámolást benyújtó képviselőjének neve és címe
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi 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

Hajdú László
(Kedvezményezett képviselőjének neve),

Kulturális Egyesület Komédiás Kör
(szervezet megnevezése)
képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
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 eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
A fenti nyilatkozatot elfogadom:

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

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

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

VI. Számlaösszesítő:
S.sz.
1

TAMAELSZ15_02
1 . oldal

Áthozat az előző oldalról (ft.)

Számla kelte

Számla sorszáma (felső sor)

0
Számla összege (ft)

(az alsó sorban) Felhasználás leírása maximum 150 karakterben

2 0 1 4

0 1

1 2

SZ1EA0280961

4 6 0 0 0

1 6

SZ1EA0280966

4 6 0 0 0

1 1

SZ1EA0280975

4 6 0 0 0

0 6

IM9EA2796359

1 0 0 0 0

1 1

DQ3SA1146481

3 6 2 2 0

2 7

IH4EA0705701

1 0 0 0 0

DQ3EA5251608

4 6 0 0 0

Színházlátogatás
2

2 0 1 4

0 2

Színházlátogatás
3

2 0 1 4

0 4

Színházlátogatás
4

2 0 1 4

0 5

Tábori előkészítő
5

2 0 1 4

0 8

Színházlátogatás
6

2 0 1 4

0 9

Előadások hangosítása
7

2 0 1 4

1 0

1 6

Színházlátogatás
8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

Átvitel a következő oldalra (ft.)

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

2 4 0 2 2 0

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2)
bekezdése, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 5. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. § (1), (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti
tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport,
környezetvédelmi és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, és a helyi újságban jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek
előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A
benyújtási határidő 2015. február 28-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatokra összesen 37 pályázat érkezett be.
Környezetvédelmi Alapra
Civil Alapra
Sport Alapra
Idegenforgalmi Alapra

6 db
8 db
14 db
9 db

Egyedi támogatási igényre összesen 5 pályázat érkezett be. Az egyedi támogatások esetében a Képviselő-testület a
2015. évi költségvetési rendeletében biztosította a Sport és a Civil alap kötött felhasználású támogatások összegét.
Civil Alap kötött felhasználású támogatásra
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
Sport Alapra kötött felhasználású támogatásra
Békés Megyei Diáksport Bizottság
Gyomaendrődi Futball Club

CIV-007-15
CIV-004-15
CIV-008-15
SPO-009-15
SPO-012-15

A Civil Alap ’B’ komponensében intézményi szolgáltatást lehetett igényelni természetbeni juttatásként, melyre
összesen 550.000,- Ft keret lett meghatározva. Határidőre összesen 7 pályázat érkezett be az alábbi igényekkel:
Név
Nyugdíjas Gyomai Nőklub

Helyszín

Katona József
Művelődési Ház
RUMBA Táncsport Egyesület Katona József
Művelődési Ház
Mozgáskorlátozottak és
Katona József
Hadirokkantak Gyomaendrődi Művelődési Ház
Egyesület
Kner Tánc Sport Egyesület
Katona József
Művelődési Ház
Kulturális Egyesület Komédiás Katona József
Kör
Művelődési Ház
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Katona József

Időszak
2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2015-07-13
2015-07-25
2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
28

Heti
óraszám
1

Létszám
25

Költség
(Ft)
61.360,-

3

35

3

300

18.000,-

3

109

184.080,-

3

30

184.080,-

1

50

61.360,-

184.080,-

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány

Művelődési Ház
Katona József
Művelődési Ház

2015-12-31
2015-01-01
2015-1231

184.080
Összesen:

877.040,-Ft

A táblázatban szereplő költségek a Művelődési Ház által megadott terembérleti díjak alapján lettek meghatározva. A
számolás során a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesület esetében – mint nem rendszeres
igénybevevő - a nagyterem fűtési szezonon kívüli bérleti díját, míg a többi pályázat esetében a kisterem bérleti díját
vettük alapul (a fűtési szezon figyelembevételével).
A pályázatok összefoglaló adatai (pályázó, pályázati cél, projekt futamidő, projekt részletes program, részletes
költségvetés és igényelt támogatási összeg) a csatolt táblázatból ismerhetők meg. Az eredeti pályázati
dokumentumok az önkormányzati pályázatkezelő szervnél tekinthetők meg.
A Környezetvédelmi Alap elbírálásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Civil Alap
elbírálásáról – az alapítványok kivételével – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, a Sport Alap, valamint az Idegenforgalmi Alap elbírálásáról – az alapítványok kivételével – a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatásáról, illetve támogatási javaslatáról dönteni
szíveskedjen.
Döntési javaslat
""2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés
b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2015. évi Civil Alap ’A’ komponensére benyújtott
pályázatokat a következő támogatásban részesíti:
S.sz.
1
2
3

Pályázó
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett
Csoport
OMart Kulturális Műhely Közhasznú
Egyesület
Kulturális Egyesület Komédiás Kör

Pályázati azonosító
CIV-001-15

Megítélt/javasolt támogatás

CIV-003-15
CIV-006-15

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés
a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Civil Alap ’A’
komponensére benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő támogatásban részesítse.
S.sz.
1
2
3
4
5

Pályázó
Pályázati azonosító
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
CIV-002-15
„Suttyomba a Viharsarok Népi
CIV-005-15
Kulturörökségének Megőrzéséért Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
CIV-009-15
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus CIV-010-15
Alapítvány
Közalapítvány Gyomaendrőd Város
CIV-011-15
Közgyűjteményeiért

Megítélt/javasolt támogatás

c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés
b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2015. évi Civil Alap ’B’ komponensére benyújtott
29

pályázatokat az alábbiaknak megfelelően, a tényleges teremhasználati igénybevétel alapján természetbeni
támogatásban részesíti.
Név

Katona József
Művelődési Ház
Katona József
Művelődési Ház
Katona József
Művelődési Ház

2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2015-07-13
2015-07-25

1

Létszám
25

3

35

3

300

Katona József
Művelődési Ház
Kulturális Egyesület Komédiás Kör Katona József
Művelődési Ház
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Katona József
Művelődési Ház
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány Katona József
Művelődési Ház

2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31

3

109

3

30

1

50

3

270

Nyugdíjas Gyomai Nőklub
RUMBA Táncsport Egyesület
Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesület
Kner Tánc Sport Egyesület

Helyszín

Időszak

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

30

Heti óraszám

Pályázati projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Kulturális Egyesület, Színfolt 2015‐01‐01‐tól
40
A részletes programban ismertetettek szerint,
500000
X
Mazsorettt Csoport
2015‐12‐31‐ig
versenyre való eljutás.
Pályázat azon.: CIV‐001‐15
Részletes program: Tisztelt Képviselő – testület! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök asszony!A 2015. évben a Színfolt Mazsorett Csoport három nagy versenyre
készül.Március: 21‐én, Móron A és B kategóriás Országos Mazsorett Versenyre, május harmadik hetében: az Országos Magyar Majorette Bajnokságra,
Debrecenbe. Június végén pedig Szeged rendezi meg az Európai Grand Prix Versenyt. (Valamint, ha anyagilag megengedheti magának a csoport, akkor
Brnóba, Csehországba, az Európa Bajnokságra is zeretne eljutni!)Üzemanyag térítésre, nevezési és regisztrációs díjra, tagdíjra, teremdíjra, táboroztatásra
szeretné kérni a csoport a támogatást!A Színfolt Mazsorett Csoportban három korosztály található. A legkisebbek, a Minimazsorettek, őket követi a
Margaréta csoport, végül a legnagyobbak, a Színfolt. Örvendetes, hogy a nyári táboroknak, és egyéb felzárkóztató próbáknak köszönhetően a seniorok
mellett a Margaréták közül is egyre többen vesznek részt tudásuknak köszönhetően mazsorett versenyeken,fesztiválokon. Továbbra is cél: magas szintű,
mozgásban összehangolt koreográfiák létrehozása, differenciálás, kisebb csoportokban való edzések, a legügyesebb mazsorett – táncosok támogatása,
versenyeztetése, hátrányos helyzetű mazsorettek támogatása, szerepeltetése. 2015‐ös versenyeken és fesztiválokon való részvétel. A változatos eszközök:
bot, pompon, szalag, zászló minél biztosabb és bravúrosabb kezelése. A különböző kulturális sport ‐ és egyéb rendezvényeken való fellépés, versenyeken
való részvétel. A tánccsoport legnagyobb értéke ‐ a szép eredmények mellett ‐, hogy közösségben vannak a kis – és nagykamasz gyerekek,
személyiségfejlődésükre a közösen átélt tánc – és életesemények pozitív hatással vannak. Összességében Gyomaendrőd kulturális életének gazdagítása.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 – Reklám, prospektus, szóróanyag
A5 –
A6 – Versenyekre való eljutás
A7 –
A8 –
A9 – Tagdíj, nevezési és regisztrációs díj, teremdíj
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –

500000
0
0
0
50000
0
350000
0
0
100000
0
0
1

B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
0
500000
0
500000

2

Pályázati projekt adatok
S.sz.

2.

Pályázó

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Pályázat azon.: CIV‐002‐15

Projekt
időtartama
2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

800

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
1200000
X
támogatást igényel a 2015 évi programok
sikeres megvalósításához, a működéshez
szükséges zenekari, utazási költségekhez, a
viseletek bővítéshez.
Részletes program: A Körösmenti Táncegyüttes közel 50 éve aktív kulturális résztvevője városunknak. A több év alatt felépített többgenerációs csoportok
méltón képviselik városunkat országos, megyei és városi turisztikai, idegenforgalmi és kulturális rendezvényeken. Büszék vagyunk, és várusonk is büszke
lehet, hogy 2 táncosunk is profi státuszt kapott a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncegyüttesnél. Együttesünk több csoportja lett az elmúlt évben régiós, vagy
országos versenyen díjazott, valamint szólisáink is több országos versenyen nyertek arany minősítést.A 2013 őszén indult felnőtt oktatás igénye
városunkban reményeink felett alakult. A &quot;Csoroszlyák&quot; nevett kapott csoport létszáma nagy örömünkre, hónapról‐hónapra
növekszik.Gyomaendrőd néptáncmozgalmát továbbra is a felépített hármas pilléren keresztül tudjuk koordinálni. A felmenő rendszernek megfelelően az
Óvodákban kezdjük a népi játékok megszerettetését és megismertetését. A Művészeti Iskola keretein belül tanulnak a néptánc tanszakosnövendékek, a
Körösmenti Táncegyüttes, a Csoroszlyák és a Csicskurák csoport képezi a 3. pillért. Ebben a rendszerben jelenleg több mint 270 fő táncol 20 csoprtban heti
szinten városunkban. A csoportok működéshez szükséges technikai igényeket, a zenekari felvételeket, a koreográfiák készítését, a versenyek nevezési és
részvételi díját, a csoportok utaztatását mind a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány biztosítja. A megnövekedett létszám szükségessé teszi a meglévő
viseleteink nagyobb létszámú bővítését. Alegnagyobb odafigyelés és gondosság mellett is szükségszerű nagyobb beruházás ezen a területen, hiszen vannak
viseletek, melyek közel 50 évesek.Továbbra is segítjük a hozzánk fordulókat viseletek, kellékek biztosításával, hogy színvonalasabbá, élethűbbé tegyék
elkészített produkcióikat. A 2015 évben is törekszünk arra, hogy a már meglévő és sikeresen működő programjaink mellett megpróbáljuk újabb jeleggű
rendezvényekkel bővíteni városunk kulturális életét. A sikeresn működő családi táncházainkat a jeles napok és ünnepek köré csoportosítva elevenítjük fel a
népi hagyományokat. A múlt évben nagy sikernek örvendő Húsvéti családi táncházat az idén már más városokban élő családok is várják, és készülnek a nagy
közös locsolkodásra. Ezek a családi táncházak ma már Békés megye legnagyobb családi táncházaivá nőtték ki magukat. A helyi rendezvények mellett
azonban folyamatos felkészülés folyik az idei évi versenyekre, fesztiválokra is. Együttesünk folyamatos műsorszolgáltatást biztosít a felkéréseknek
megfelelően. Az elmúlt évben közel 40 felkérésnek tett eleget csak városunkban. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Luther úti ingatlant, mely jelenlegi
technikai állapota miatt csak kis közösségi színtérként funkcionál, tovább fejlesszük, javítani tudjuk.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei

500000
3

A1 –
A2 –
A3 –
A4 – sokszorosítás, nyomtatás, szórólapok készítése
A5 –
A6 – Személyszállítás ‐ busz
A7 –
A8 –
A9 – kézműves kellékek, hangosítás, tagsági és nevezési díjak, adminisztrációs kiegészítők
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – zenekari költségek
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – viseletek, cipők, csizmák, kellékek, kiegészítők
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

4

0
0
0
50000
0
200000
0
0
250000
300000
0
300000
0
0
400000
400000
0
1200000
0
1200000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

3.

Pályázó

OMart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület
Pályázat azon.: CIV‐003‐15

Projekt
időtartama
2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

350

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Az OMart Kulturális Műhely rendezvényeinek
221000
X
támogatása. Rezsi költségek támogatása.
Tűzmenedék együttes fellépéseinek
támogatása.
Részletes program: Éves program:2015. január 23. A magyar kultúra napja alkalmából Bíró‐Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett című kötetének
bemutatója. Beszélgetőtársa Darvasi Ferenc író, kritikus.
Kiállítás : Czank Gábor : Sokszínű Bánság című fotókiállítása.Február
28.
Fiatalok a művészetek vonzásában című műsoros est.
Kiállítás: Oláh Rita és Oláh Tamás &quot; A világ
amelyben élünk&quot; című fotókiálításának megnyitója.Április 11. Aköltészet napja tiszteletére a Live Coals verséneklő együttes koncertje.Május
A gimnázium disputa körének bemutatkozása
Kiállítás (szervezés alatt)Július
Szomszédolás: Bemutatkozik
Dévaványa
Kiállítás: Válogatás a Bereczki Múzeum gyűjteményébőlSzeptember
Gyoma és Endrőd története című
tanulmánykötet(Róza Olga szerkesztése) bemutatója
Kiállítás: Gyoma és Endrőd képeslapokon
November
Darvasi Ferenc 2015 őszén megjelenő kötetének bemutatója.
Kiállítás: (szervezés alatt)A Műhely 2015‐ben is
biztosítja a helyszínt a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a Tűzmenedék együttes próbáihoz. A Tűzmenedék együttes a tervek szerint az első
félévben Dévaványán, Körösladányban és Békésen lép fel.A támogatást a fenti programok zavartalan lebonyolításához, a meghívottak honorálásához és a
rezsi költségekhez kérjük.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – rezsi költségek
A2 –
A3 –
A4 – meghívók,plakátok, postaköltség
A5 –
A6 – A Tűzmenedék utazási költségei
A7 –
A8 –
A9 – ajéndék könyvek, virágok fellépőknek, közreműködőknek

196000
45000
0
0
55000
0
48000
0
0
48000
5

B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – fellépők tiszteletdíja
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

120000
0
120000
0
0
0
0
0
316000
95000
221000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

4.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Gyomaendrődi Polgárőr
2015‐01‐01‐tól
30
A helyi közrend és közbiztonság védelme,
400000
X
Egyesület
2015‐12‐31‐ig
valamint a bűnmegelőzésben való
Pályázat azon.: CIV‐004‐15
közreműködés.
Részletes program: A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot végez,
valamint figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. A
bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket.A
bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és vesélyeztetett területeken a személyi biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében
járőrszolgálatokat szervez. A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek. Jelzést ad a gyermek‐ és
fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető eseményekről, amikor bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések
megtételét tartja szükségesnek. A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat. A lakosság felé bűnmegelőzési
jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri szervekkel.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 – Üzemanyag és javítási költségek
A3 – Mobiltelefon költségek
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Banki költségek, biztosítások, irodai költségek, garázs bérleti díj
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –

400000
0
200000
80000
0
0
0
0
0
120000
0
0
0
0
7

B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
400000
0
400000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

5.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

&quot;Suttyomba&quot; a
2015‐01‐01‐tól
20
20 év Suttyomba című jubileumi népzenei
450000
X
Viharsarok Népi
2015‐12‐31‐ig
album kiadása 1.000 példányban
Kulturörökségének
Megőrzéséért Alapítvány
Pályázat azon.: CIV‐005‐15
Részletes program: A pályázat célja a Suttyomba Zenekar fennállásának 20 éves évfordulójára készült album kiadása.Az album egy olyan népzenei
duplalemez, amely a 20 éve működő Suttyomba Zenekar eddigi munkásságát hivatott bemutatni, és mint az együttes első lemeze, egy méltán értékes
jubileumi ajándék a zenekar közönségének. A lemez kiadója a Suttyomba Alapítvány, amely 2002. óta a zenekar állandó támogatója.A zenekar számos saját
összeállítással, komoly repertoárral rendelkezik, amelyekekoncertjeiken már számos alkalommal bemutattak. Több produkció került már fel a
Hagyományok Háza több lemezére és a Duna Televízió műsoraiba. Ezek mellett a jubileumi lemezen új produkciók is szerepelni fognak.A dupla lemez két
kiadványt fog tartalmazni, egyrészt a Suttyomba Zenekar önálló népzenei lemezét, amely 2013‐2014. évben kerül felvételre, másrészt a Spoity Boys
zenekarral készített közös felvételeket, amelyek még korábban felvételre kerültek.1. Lemez – A Suttyomba Zenekar 20 éve, népzenei lemezAz összeállítással
arra törekszünk, hogy minél szélesebb hangszeres hangzás kerüljön felsorakoztatásra és minél színesebb legyen a lemez. Ennek érdekében sok hangszer
kerül megszólaltatásra. Az alap hegedű, brácsa, bőgő felálláson túl megszólalna a lemezen a tölcséres hegedű, a dob, a kobza, az ütőgradon, a citera,
cimbalom, klarinét, tárogató és szaxofon, valamint tekerőlant és a tamburák is. Ezzel egy olyan széles tárházát adja a lemez a Kárpát‐medence hangszeres
népzenei kultúrájának, amely mind belföldön, mind külföldön is megállja a helyét. Másrészt kiemelten kezeltük a helyi értékek bemutatását, így helyet
kapnak a lemezen a szarvasi szlovák és az endrődi népi dallamok is.2. Lemez – A Suttyomba Zenekar és a Spoity Boys közös világzenei produkciójaA zenei
anyag még 2002. évben elkészült, a stúdió munkálatok befejeződtek. A produkcióból egy mester lemez készült, amely azóta nem került kiadásra. Több
kiadóval vettük fel a kapcsolatot, akik nem láttak jövedelmezőséget az elkészült anyagban. A zeneianyag valóban nem egy piacorientált lemez, hanem egy
különleges világzenei produkció. Nem ismerünk hasonló kezdeményezést, ahol egy dél‐amerikai dobzenekar és egy magyar népzenekar közös zenék
készítésére szánja el magát. Hát ebben az esetben nem csak elhatározás, hanem kézzel fogható zenék születtek. Célunk ezen világzenei csemege
megismertetése a közönséggel.Az albumon szereplő zenészek mind jól képzett, rendszeresen koncertező és stúdióban foglalkoztatott előadók, akik
önmagában biztosítják a hanglemez magas szakmai értékét. A meghívott közreműködők közül ketten is a Csík Zenekar állandó tagjai, ugyanakkor a
Suttyomba Zenekar régi barátai, akik szívesen közreműködnek a zenekar produkcióiban. A zenekar egy része hivatásos zenész, zenetanár, valamint a
Zeneakadémián végzett zenész. Ezért úgy gondoljuk, hogy a lemez magas zenei értéket fog képviselni. A lemez a fiatalokat és a népzenére, világzenére és a
hagyományainkra nyitott közönséget célozza meg. A korábbi lemez kiadások tapasztalatait és a zenekarismertségét alapul véve az 1.000 példány lemez
kiadását szeretnénk megvalósítani.A megjelenő kiadványt kiemelten támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (400 eFt) és az Endrőd és Vidéke
9

Takarékszövetkezet (150eFt), mivel a projekt:• Magyar előadók megismertetését célzó kiadvány•
Amatőr előadók első albumának megjelentetését
célozza•
Nem piacorientált műfaj kiadványaAz önkormányzati Civil Alap támogatást az említett támogatásokon túl a szervezetünk saját erejének
csökkentésére kívánjuk felhasználni.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Hangfelvétel, grafikai tervezés, nyomdai költségek, gyártás, keverési munkák, engedélyek költsége
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – Közreműködők tiszteletdíjai
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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2281336
0
0
0
0
0
0
0
0
2281336
479000
0
479000
0
0
0
0
0
2760336
2310336
450000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

6.

Pályázó

Kulturális Egyesület,
Komédiás Kör
Pályázat azon.: CIV‐006‐15

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

X
A Katona József Művelődési Központ
200000
terembérleti díjára, hiszen az együttes
jellegéből adódóan a színpadon tud, illetve
csak nagyobb helyen tud próbálni. A
gyerekeknek legideálisabb az állandó ‐ egy
helyszín.
Részletes program: Évtizedek óta műsort ad a Komédiás Kör Gyomaendrőd legrégebbi testvérvárosában, Nagyenyeden. Az idei évadban is szeretne eljutni
az erdélyi városba a Kör, ahol gyomaendrődi fiatalok mutatják be a neves Bethlen Kollégiumban a kiválasztott ifjúsági darabjukat! A Komédiás Kör több,
mint 20 éve működik városunkban. Az amatőr diákszínjátszás &quot;fellegvára&quot; Gyomaendrőd, hiszen folyamatos a munka, a próbák, szeretik a
diákok a Komédiás Kör hangulatát, szívesen vesznek rszt az előadások létrejöttében. Szóbeli kifejezőkészségük, színpadi beszédük, mozgásuk szakszerűen,
látványosan fejlődik. Két évente pedig a Komédiás Kör és vezetője rendezi a Szakmunkások Országos Diákszínjátszó Fesztiválját, amely szintén nagy
népszerűségnek örvend nemcsak a helyiek körében, hanem az egész országban. Továbbra is cél: tehetséges fiatalok felkarolása, hátrányos helyzetű
gyerekek támogatása!
Részletes költségvetés
2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

40

A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 – Nagyenyedi út
A7 –
A8 –
A9 – Terembérlet
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –

200000
0
0
0
0
0
100000
0
0
100000
0
0
11

B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
0
200000
0
200000

12

Pályázati projekt adatok
S.sz.

7.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Közalapítvány Gyomaendrőd 2015‐01‐01‐tól
11
Gyomaendrőd, Kossuth út 11 szám alatti
700000
X
Város Közgyűjteményeiért
2015‐12‐31‐ig
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
Pályázat azon.: CIV‐007‐15
működési költségére fedezet biztosítása.
Részletes program: A Civil Alap kötött felhasználású részéből pályázunk a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény /Városi Képtár/ működési kiadásainak
fedezetére.A működéshez elengedhetetlen az alábbi költségek biztosítása.A gyűjtemény állagmegóvása érdekében állandó hőmérsékletet kell biztosítani, az
egyenletes hőmérséklet biztosítása magasabb költséggel jár.A kiállított anyagok megtekintéséhez világítás szükséges, továbbá a riasztórendszer
működéséhez is, az irodai munka végzéséheáramra van szükség. A folyóvíz biztosítása higiéniai szükséglet. A helyi rendeletnek megfelelően a szemétdíjat is
fizetni kell. A szervezési munka növeli a telefonköltséget.Az alapítvány gazdasági feladatainak, könyvelésének ellátásához vállalkozói jogviszonyban
szükséges szakembert foglalkoztatni.A nagy területű udvar rendbentartása is vállalkozói szerződés keretében végzik. A felsorolt költségek fedezetére kérem
a pályázat kedvező elbírálását.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Gáz, víz, áram szemétszállítás, épület biztosítási díj, biztonsági rendszer díja
A2 –
A3 – nyomtatóba patron, fűnyíróba benzin
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – telefonszámla
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 – könyveési díj, udvari munkákra vállalkozói díj
B4 –
13

450000
375000
0
25000
0
0
0
0
0
50000
250000
0
0
250000
0

C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
700000
0
700000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

8.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Gyomaendrőd Város Tűzoltó 2015‐01‐01‐tól
1000
Az egyesület működési támogatása, tűzoltó
500000
X
Egyesület
2015‐12‐31‐ig
fecskendő üzemeltetése, városi és egyéb
Pályázat azon.: CIV‐008‐15
tűzoltó programok szervezése.
Részletes program: Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is szeretnénk több nyíltnapot rendezni a társszervekkel közösen, ahol a lakosság figyelmét
felhívhatjuk az tűz veszélyeire, illetve megismerhetik a munkánkat.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 – tűzoltó fecskendő, üzemanyag ktg, biztosítás, forgalmi engedély
A3 –
A4 – szórólapok, nyomtatványok
A5 –
A6 –
A7 –
A8 – tűzoltó védőfelszerelések
A9 – tűzoltó fecskendőbe eszközök, felszerelések
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)

500000
0
200000
0
50000
0
0
0
100000
150000
0
0
0
0
0
0
0
0
500000
15

Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
500000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

9.

Pályázó

Hallható Hang Alapítvány
Pályázat azon.: CIV‐009‐15

Projekt
időtartama
2015‐01‐01‐tól
2015‐03‐31‐ig

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

6315

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A Hallható Hang Alapítvány Gyomaendrőd
1756000
X
kulturális életének gazdagítása érdekében
tervezett programjainak, más szervezetekkel
való kölcsönös együttműködésének, valamint
fiatalok tehetséggondozását elősegítő
tevékenységeinek támogatása.
Részletes program: A gyomaendrődi Hallható Hang Alapítvány célja a zenei és művészeti kulturális tevékenység támogatása, művelődési, szórakozási,
közösségi lehetőségek teremtése. Kiemelten kezeli az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítését, művelődési kezdeményezéseinek
segítését, kulturális kapcsolatainak gazdagítását. Feladatának tekinti önálló és színvonalas kulturális rendezvények megrendezését, nyári táborok, kurzusok
lebonyolítását, a zene‐, tánc‐, szín‐ és képzőművszet területén a tehetséggondozást, valamint városi kulturális rendezvényeken való közreműködést, más
civil szervezetekkel történő együttműködést. Immár hagyományossá vált rendezvényei változatos alkalmakat kínálnak a művelődésre, a kulturált
szórakozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére a város lakossága számára. Az alapítvány Gyomaendrőd kulturális életének gazdagítása érdekében a
következő tervezett programok megvalósítására szeretné felhasználni a 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban az Önkormányzat
pályázati forrását:•
„Tavaszi Zsongás” koncert – 2015. március 28.• „Legalizált Lámák” esti nyilvános koncert – 2015. augusztus 01.•
Anyák‐napi
Mikulás‐napi koncertsorozat a város óvodáiban – 2015. december első fele•
koncertsorozat a város idősek otthonaiban – 2015. május második fele•
Karácsonyi Koncert – 2015. december 18.Más szervezetekkel való kölcsönös együttműködésben hangszeres szerepléssel, kiegészítő programmal
közreműködik az alábbi rendezvényeken:•
VW Bogártalálkozó, Liget Fürdő – 2015. augusztus 09.• „Zene Világnapja” ünnepi koncert a Gyomaendrődi
Zenebarátok kamarakórussal közösen – 2015. október 01.A közművelődési feladatokon túl a fiatalok tehetséggondozása érdekében támogatást nyújt
fiatalok művészeti versenyeken, fesztiválokon, táborokban való részvételéhez, fejlesztő kurzusok szervezéséhez, azok költségeihez:• Nyári Kreatív
Művészeti Tábor – 2015. július28 – 2015. augusztus 02. •
Hátrányos helyzetű fiatalok megyei és területi versenyeken való szereplés támogatására
nevezési díjak átvállalása, valamint a kiemelkedő eredményt elért fiatalok jutalmazása.A vissza nem térítendő támogatást a programok kapcsán felmerült
szervezési és technikai költségekre, marketing, szállítási és utazási költségekre, nevezési és pályázati díjakra, foglalkozásvezetők szállásköltségeire, előadói
díjakra, valamint a programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére fordítja. A programok megvalósításához, a táborban megvalósuló
tevékenységekhez,ritmus‐ és fafúvós hangszerek beszerzését, laptopot, Adobe Creative Suite Master Collection jogtiszta szoftver oktatási csomag
megvásárlását, művészeti foglalkozások alapanyagainak a költségeit terveztük be.A Hallható Hang Alapítvány kuratóriuma vállalja, hogy megvalósított
rendezvényeik kiadványaiban az Önkormányzatot támogatóként tüntetik fel, valamint kiemelt programjaik előzetesét és a megvalósítás eredményét
nyilvánosságra hozza.
17

Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 – Tv felvétel, hirdetés
A5 –
A6 – Vendégművészek, előadók szállás‐ és útiköltségei
A7 –
A8 –
A9 – Előadók, foglalkozásvezetők tiszteletdíjai, pályázati és nevezési díj, hangosítás, egyéb anyagok
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Laptop, ritmus‐ és fafúvós hangszerek
C2 – Adobe Creative Suite Master Collection jogtiszta szoftver, oktatási csomag
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

18

1005000
0
0
0
100000
0
325000
0
0
580000
0
0
0
0
0
751000
350000
401000
1756000
0
1756000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

10.

Pályázó

Projekt
időtartama

Gyomaendrődi Zenebarátok 2015‐01‐01‐tól
Kamarakórus Alapítvány
2015‐12‐31‐ig
Pályázat azon.: CIV‐010‐15

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

25

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A kórus működési feltételeinek javítása, az
400000
X
általa szervezett programok eredményes
megvalósításához, valamint ‐ egyéb
felkéréseknek eleget téve ‐ további kulturális
eseményeken való részvételhez kapcsolódó
költségek fedezésére támogatás elnyerése.
Részletes program: A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 2000‐ben szerveződött, az 1996‐ban alakult 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 kórust eleinte a volt zeneiksolai tanulók alkották, majd a baráti együtténeklésnek induló kezdeményezés
rövidesen komoly formát öltött és csatlakoztak hozzájuk azok a elkes fiatalok, akik szeretik a közös éneklést, a kóruséneklést. Legfontosabb törekvésük volt,
megőrizni a kórus szellemiségét. A kórus eleinte nőikarként működött, 2000‐től azonban vegyeskarként működik.A kórus létszáma 25 fő. A tagok
szabadidejüket feláldozva, szívvel‐lélekkel járnak a próbákra és teszik mindezt azért, hogy a városban a zene és a kórusművészet szeretetét átadják a
közönségnek és a következő nemzedéknek.Az énekkar rendszeresen fellép különböző városi rendezvényeken, helyi és vidéki kórustalálkozókon,
koncerteken. 19 éve rendez karácsonyi hangversenyeket, amely immáron hagyománnyá válta városban.A kórus repertoárja a korai reneszánsztól a
kortárs zenéig terjed. Énekel népdalfeldolgozásokat és könnyűzenei átiratokat is. Világi és egyházzenei művek egyaránt hallhatók koncerteiken. A kórus
veetője és karnagya 10. éve Gecseiné Sárhegyi Nóra, aki maga is akapító tag.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus az elmúlt években több hazai és
külföldi kórussal alakított ki baráti kapcsolatot, melyek jelentős mértékben kiszélesítették a korábban szinte csak városi rendezvényekre korlátozódó
fellépések lehetőségét. Ennek megfelelően a közelmúltban több, a &quot;barát kórusokkal&quot; közösen szervezett koncerten, hangversenyen léptek fel,
így például a város németországi tesvérvárosának, Schöneck vegyeskarával, az Ottawai Magyar Kórussal, a Diósgyőri Vasas Vegyeskarra, a Dévaványai Vox
Humana Vegyeskarra, valamint a makói Dr. Mihálka György Vegyeskarral.Énekkari minősítésben 2003‐ban vettek részt először, ahol bronz fokozatot kaptak.
Újabb megmérettetésre 2009 januárjában vállalkoztak a Békéscsabán megrendezett &quot;Szülőföldünk Békés Megye&quot; Amatőr Művészeti
Fesztiválon, ahol arany minősítést kaptak.A kórus 2013. október 23‐án, a Nemzeti Ünnepünk tiszteletére összehívott Képviselő‐testületi ülés keretében
Gyomaendrődért emlékplakett kitüntetésben részesült.Jelen pályázat a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány, illetve a kórus működési
feltételeinek javításában jelentene szükségszerű segítséget, ami nélkülözhetetlen az általa szervezett zenei rendezvények sikeres megvalósításához.A kórus
költségeit többnyire maguk a kórustagok fedezik. Az alapítvány az elmúlt években több hazai pályázatot nyújtott be, amelyek sajnos rendkívül kis
százalékban részesülnek támogatásban. Ezért fontos számára a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által minden évben kiírt pályázaton elnyert támogatási
összeg.Jelen pályázat pozitív elbírálásának segítségével a kórus működési körülményeit szeretnénk javítani ‐ kottatartó mappák készíttetéséhez kapcsolódó
19

kiadások, az általa szervezett rendezvények meghívóinak, plakátjainak nyomtatási, illetve az egyes fellépések, valamint a schönecki kórus vendégül
látásához kapcsolódó utazási költségeinek biztosításával.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus a pályázati időszakra tervezett programjai és
fellépései:1) 2015. március 29. ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom virágvasárnapi miséjén2) 2015. május 31. ‐ közreműködés a Hősök
Napja alkalmábólrendezett ünnepi műsoron3) 2015. június 25‐28. ‐ a schönecki Junger Chor Intonation kórus vendégül látása, közös koncertek, fellépések
szervezése4) 2015. július ‐ fellépés Szarvason a Zenepavilonban5) 2015. augusztus 12‐16. ‐ erdélyi &quot;zenekörút&quot; szervezése, melynek egyik
állomása Nagyenyed lesz6) 2015. szeptember ‐ a makói Dr. Mihálka Gyögy Vegyeskar vendégül látása, közös koncert szervezése7) 2015. október ‐ a Zene
Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny rendezése8) 2015. október ‐ részvétel a Dévaványai Vox Humana Vegyeskar által szervezett kórustalálkozón
Dévaványán9) 2015. november 7. ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom Imre‐napi búcsú ünnepében10) 2015. december 19. ‐
karácsonyi koncert szervezése a gyomai Jézus Szíve katolikus templomban.Jelen pályázati támogatás segítségével a kórus működési körülményeit
szeretnénk javítani, ezáltal közösségi tevékenységeit tökéletesíteni, és a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak támogatottságát
megerősíteni.____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei

400000
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A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 – Az egyes vidéki fellépések, valamint a schönecki kórus repülőtérről/re való utaztatásának költsége
A7 –
A8 –
A9 – Kottatartó mappa; meghívók, plakátok; a partnerkórusok számára ajándék készíttetésének költségei
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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0
0
0
0
0
200000
0
0
200000
0
0
0
0
0
0
0
0
400000
0
400000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

11.

Pályázó

Projekt
időtartama

Közalapítvány Gyomaendrőd 2015‐01‐01‐tól
Város Közgyűjteményeiért
2015‐12‐31‐ig
Pályázat azon.: CIV‐011‐15

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

1000

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Időszaki kiállítások költségeinek fedezete:
650000
X
meghívók és plakátok előállítási költsége,
kiállítást megnyitó szakemberek tiszteletdíja,
szállítási költség, alkalmi megbízással
szakember felkérése a szakmai munka
segítésére.
Részletes program: 2015 évben a megfelelő támogatás mellett az alábbi időszaki kiállítások kerülnek megrendezésre: ‐ április‐ május hóban Szappanos
István kecskeméti festőművész kiállítása,‐ június‐július hóban Bobály Katalin budapesti textilművész /gyomai származású/‐ augusztus‐szeptember hóban
Durkó Károly által biztosított gyulai Képtár tulajdonában lévő festmények cserekiállítása‐ szeptemberben Ezüst György budapesti festőművész kiállítása,‐
október‐november hóban Sallai Laos békéscsabai festőművész kiállítása,‐ december‐2016. februárig Görgényi Tamás és Görgényi Éva békési festőművészek
kiállításaA kiállítás megnyitókra meghívók és plakátok nyomtatása szükséges.A megnyitók postázásához postaköltség biztosítása. A megnyitó beszédet
neves művészetíró, művészettörténész nyitja meg.A szakmai munka irányításához muzeológus, művészettörténész szakembert kérünk fel eseti
megbízással.A néhány keretezetlen kép keretezését az állagmegóvás érdekében el kell végezni.Kisplasztikák és szobrok kiállításához szükséges
posztamensek készítése. A kép feliratok készítéséhez és rögzítéséhez: karton, papír, ragasztó, jó minőségű színes patron, továbbá a képek kiállításához
szükséges drót, szeg, kampó. A képek szállításához gépkocsi költség /üzemanyag/. A képek felhelyezéséhez, beállításához alkalmi szakember felkérésének
díja. A festőművészeknek ajándék, virág köszönetként.A kiállítások szervezéséhez, meghívók elkészítéséhez, kinyomtatásához ‐ a hiányos, elavultszámítógép
cseréje vált szükségessé egy gyorsabb, modernebb nyomtatóval.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 – Meghívók, plakátok költsége /papir, nyomtató patron, posta költség, boríték/
A5 –
A6 –
A7 – A kiállításokhoz képek szállítása, Budapestről, Kecskemétről, Békéscsabáról
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240000
0
0
0
130000
0
0
50000

A8 –
A9 – Képkeretezés, a kiállításokhoz drót, karton, szög
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – Kiállításokhoz a megnyitó szakember megbízási díja, járuléka, a képek felrakásához szakember díja
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Számítógép és nyomtató beszerzése
C2 – A számítógépre jogtiszta szoftverek /vírusirtó, irodai szoftver/
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

23

0
60000
120000
0
120000
0
0
290000
200000
90000
650000
0
650000

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. február 25-i ülésén a 2015. városi rendezvények támogatása kapcsán döntött arról, tekintettel arra, hogy a GYÜSZTE elnökének jelzése alapján az Egyesület nem kívánja megrendezni 2015-ben a
Nemzetközi Halfőző versenyt, - hogy a Nemzetközi Halfőző verseny 2015. évi megrendezésének pályázati kiírásáról
a Képviselő-testület a 2015. március havi ülésén dönt.
Az ajánlattételi felhíváshoz szükséges meghatározni a rendezvény pontos idejét, helyszínét, valamint
támogatásának forrását.
A rendezvény időpontja hagyományosan az augusztus 20-i hétvége körül került megrendezésre, az utóbbi években
az Endrődi Népligetben.
Augusztus 20. napján az elmúlt két évben Főtéri Sokadalom rendezvény került megrendezésre, mely rendezvény
igen sikeres volt, így nem javasolt továbbra is ezt az időpontot fenntartani a halfőző versenynek. A halfőző verseny
megrendezését a Volkswagen Bogártalálkozóval együtt az Erzsébet ligetben, vagy július közepén volna célszerű
megrendezni.
A Halfőző verseny támogatásának forrása a 2015. évi költségvetésben városi rendezvényekre elkülönített összegből
kerülhetne meghatározásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az ajánlattétel felhíváshoz szükséges
döntések meghozatalára.
Döntési javaslat
"XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015-ben XVII. alkalommal megrendezésre kerülő
Nemzetközi Halfőző verseny megrendezéséhez pályázati eljárást folytat le.
Rendezvény helyszíne:
Rendezvény időpontja:
Rendezvény önkormányzati támogatása:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója
Dr. Csorba Csaba jegyző, Dr. Varga Imre ügyvéd
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének
módosítását, melyet a Tisztelt Képviselő-testület a januári ülésén elfogadott, a községi önkormányzatok
véleményének figyelembevételével. A döntés előkészítés során jelezte, hogy az önkormányzati feladatok teljesítését
végző szervezeti struktúrának átalakítása során tekintettel kell lenni a megváltozott jogszabályi környezetre, a
költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményére.
A korábbi önkormányzati ciklus első féléve azzal telt, hogy a képviselői csoportok áttekintették az önkormányzati
feladatellátással kapcsolatos szervezeti rendszert. Ebben az időszakban azonban nem született döntés, mert a
jogszabályi változások nem zárultak le, és a szükséges konszenzus is hiányzott a változtatásokhoz. Címszavakban
érintve a jogszabályi változásokat, melyek jelentős hatással vannak az önkormányzati feladatellátásra, a teljesség
igénye nélkül:
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól
Polgári Törvénykönyv
Államháztartásról szóló törvény
Munka törvénykönyv
Köznevelésről szóló tv.
Számviteli törvény
Stabilitási törvény
Területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosítása
Hulladékról, vízi közmű szolgáltatásról, rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényi szabályozások.
Feladatalapú finanszírozás bevezetése, nemzeti vagyonról szóló törvény stb.
A felsorolást hosszan lehetne folytatni, de ennyiből is érzékeltethető, hogy alapjaiban változtak meg az
önkormányzati feladatellátás körülményei. Az önkormányzati adósság állam általi átvállalása, szintén új körülményt
teremtett, az önkormányzatok életében, mert ezzel egyidejűleg a piaci alapú forrásbevonás lehetősége is erős
korlátok közzé szorult. Az állam egyre több területen magához vonta a feladatellátás megszervezésének jogát, erre
az útra terelve a települések képviselő-testületeit is, így sarkalva a fokozott ellátási felelősségre a helyi
döntéshozókat.
Az elmúlt évek gazdasági válsága az állami és önkormányzati feladatellátás szerkezetét tovább árnyalta. Az
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok piaci szerepvállalása csökkenő, megmaradásuk egyre inkább
a tulajdonostól vált függővé, csak ott tudtak talpon maradni, ahol közszolgáltatás gazdájává váltak, és képesek
voltak alkalmazkodni a megváltozott jogszabályi környezethez. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a közfoglalkoztatás
szervezése ezen gazdasági társaságok helyzetét a piaci versenyben rontja, pl. zöldterület gazdálkodás, közterület
fenntartás, belvíz elleni védekezés stb.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államreform Operatív Program keretében sikeresen
pályázott a szervezetfejlesztési konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára kiírt ÁROP-1.A.5-2013.
pályázaton. A Szakmai koncepcióban a „támogató infrastruktúra felülvizsgálata és az intézményirányítási modell
létrehozása” részterület az egyik leglényegesebb a szervezetfejlesztés és az önkormányzati működés hatékonysága
szempontjából.
A pályázat egyik kiemelt célkitűzése volt az irányítási folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági
társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésének a megalapozása. A jelen előterjesztésnek nem
képezi tárgyát a nem kizárólag Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok,
így pl. a GYOMAKÖZSZOLG nonprofit Kft. A Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft. bár az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában van, a tulajdonos az ügyvezetői feladatok ellátására pályázatot írt ki, a megbízást kapott ügyvezető
részére prémium feltételeket állapított meg, így a társasági forma, az irányítási folyamatok megváltoztatása e
döntések alapján nem indokolt. Amennyiben a tulajdonos által megfogalmazott célkitűzések (közszolgáltatás
színvonalának emelése, közszolgáltatás ellenértékének csökkentése, bevételek növekedése) nem valósulnak meg,
32

úgy ez a gazdasági társaság is a figyelem központjába kerülhet. Az ügyvezető megbízásával a tulajdonos úgy
rendelkezett, hogy a személyi váltás elégséges megoldás lehet a társaság hatékony működtetéséhez. A jelen
előterjesztés célja lehetséges alternatívák megfogalmazása, irányvonal kijelölése, melyet tovább kell vizsgálni. Az
előnyök és hátrányok széleskörű feltárását követően lehet az átalakulás formájáról, sokoldalú egyeztetést követően
a végleges döntést meghozni, és elkezdeni az érdemi folyamatot.
A település életében két kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a legsokrétűbb
közszolgáltatást a Zöldpark Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Tevékenységüket a nyilvánosság előtt, jelentős
közpénzek felhasználásával látják el. A Zöldpark Kft, kizárólag önkormányzati feladatot lát el, 2014- ben a nettó
árbevétele: 5.713.145 Ft., az Önkormányzattól 65.314.393 Ft-ot kapott támogatásként. Ezzel szemben a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft árbevételének egy részét az önkormányzattól független piacról kellene elnyernie.
2014-ben a társaság nettó árbevétele 166.137.911 Ft., melyből az Önkormányzattól származó bevétele 77.012.000
Ft. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társaság piaci pozícióját fokozatosan veszti el, onnan kiszorul,
és árbevételének jelentős része az Önkormányzattól származik. A társaság folyamatosan veszteséges, vagyonát,
mely közvagyon része feléli. Az Ipari Park területének értékesítéséből származó bevétel néhány évre ezt a
folyamatot megállította, és elfedte az alaptevékenység egy részének, az építőipari szolgáltatásnak a veszteségét. Az
értékesíthető területek elfogyásával napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéb közszolgáltatásokból
származó bevétel nem képes kompenzálni ezt a veszteséget, így a döntés nem húzható tovább.
Az alábbi táblázat a fenti folyamatot jól érzékelteti, itt csak a társaság szempontjából kerül bemutatásra a terület
értékesítése. Az értékesített területek munkahelyteremtésre gyakorolt pozitív hatása nem képezheti vita tárgyát, mint
ahogy az adófizetésre gyakorolt hatás sem.

Ipari Park területének értékesítése és támogatás visszavezetése elhatárolásból
Megnevezés/ év

2008

2009

2010

2011

2012

értékesített terület m² 20.401

16.135

83.800

72.804

2.000

értékesítés árbevétele 14.150.717
Ft

13.714.750

33.022.350

34.269.840

2.000.000

N®érték kivezetés Ft 14.787.518

12.820.859

35.294.893

11.266.908

1.297.826

elszámolt écsre támogatás
elhatárolásból
visszavezetés Ft

4.088.565

3.656.805

3.126.048

949.109

44.633

értékesítésre
jutó támogatás
visszavezetés Ft

7.442.356

7.287.878

16.336.028

40.722
maradvány

0

2008 évi bevétel:

25.681.638

24.659.433

52.484.426

35.259.671

2.44.633

2008 évi ktsg
( ért.+ écs)

21.386.235

18.722.741

40.340.001

14.833.655

4.840.141

Eredmény +/-

+4.295.403

+5.936.692

+12.144.425

+20.426.016

-2.795.508

A társaság fő tevékenységi körei:
Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások:
·
Magasépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
·
Mélyépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
·
Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással
·
Építőipari gépek , segédszerkezetek, állványok és szállítójárművek bérbe adása
·
Anyageladás kiszállítással
·
Ipari terület bérbeadása, őrzése, karbantartása
Városüzemeltetési feladatok:
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·
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
·
Városi utak fenntartása, kezelése
·
Belvíz és csapadékvíz elvezetés
·
Gyepmesteri tevékenység
·
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
·
Temető fenntartás és üzemeltetés
·
Hulladékszállítás (folyékony)
Ezzel szemben a Zöldpark Kft kizárólag az Önkormányzatnak végez feladatot. Tevékenységi körei az alábbiak:
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos (közhasznú és
vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok,
a közmunkaprogramban résztvevők munkavégzésének szakszerű szervezési- irányítási feladatainak ellátása
napi szinten,
intézmények takarítása,
intézményüzemeltetési feladatok ellátása,
holtág kezelés,
Városi Sportcsarnok üzemeltetése.
Amennyiben a két társaság tevékenységét egybevetjük, akkor az állapítható meg, hogy mindkét gazdasági
szervezetnél keverednek a vagyongazdálkodási elemek, a közszolgáltatási, és szolgáltatási elemek.
A két gazdasági társaság életébe, bár nagyon jelentős az önkormányzattól kapott források felhasználása, a
közvetlen beavatkozás és irányítás lehetősége korlátozott, részükre az általuk végzett közszolgáltatás
ellentételezése vagy szerződés alapján történik az ÁFA megfizetésével, vagy az utasítás adással történik
pénzeszköz biztosítás.
A jövőre nézve az Önkormányzatnak, mint a társaságok tulajdonosának elsődlegesen azt kell eldönteni, hogy
törvény erejénél fogva teljesítendő közszolgáltatásokról történő gondoskodás során milyen elvek mentén kívánja a
feladatot ellátni. Az elvek meghatározása magával vonja a szervezeti kérdések eldöntését is.
A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének meghatározása során az Önkormányzat már megfogalmazta, hogy a
városüzemeltetési feladatok ellátása során szorosabb kontrolt kíván érvényesíteni a közpénzek felhasználása terén,
és az előkészítő tevékenységben. Erre alkalmassá kell tenni a döntéshozói struktúrát is!
A cél akkor érhető el, ha a feladat tervezése, és végrehajtása során az államháztartási tv.-ben meghatározott elvek
érvényesülnek.
A két gazdasági társaság tevékenységi köréből jól látható, hogy vannak olyan feladatok melyekből nem képződik
nyereség, vagy úgy keletkezik nyereség ha a tulajdonos megrendeli a munkát, és a tényleges önköltségi áron felül
fizeti meg az ellenértéket. (Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, városi utak fenntartása, kezelése, belvíz
és csapadékvíz elvezetés, temető fenntartás és üzemeltetés, Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő
zöldterület kezeléssel kapcsolatos (közhasznú és vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok, intézmények
takarítása, intézményüzemeltetési feladatok ellátása) A finanszírozás teljes egészében az önkormányzat
költségvetéséből történik, melyet tovább árnyal az ÁFA fizetési kötelezettség, amennyiben szolgáltatás
megrendeléséről beszélünk. Ezen tevékenységek kapcsán, pl. útkarbantartás, tábla kihelyezés felmerül az ÁFA
fizetési kötelezettség, és a beszerzési, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelessége. Az elvégzendő
feladatok megrendelése jelentős többlet adminisztrációs feladatokat eredményeznek. A közszolgáltatás
teljesítéséből bevétel nem keletkezik, az időbeni teljesítés elmaradása a település lakosainak közérzetét rontja. A
feladatok kapcsán a hivatalnak alapvetően tervezési és ellenőrzési kötelezettsége van. A 2015. évi költségvetésben
a Zöldpark Nonprofit Kft. részére 57.500.000 Ft. előirányzat, a GYOMASZOLG Ipari Park Kft részére 6.800.000 Ft
előirányzat szerepel, melyek településüzemeltetési feladatok ellátását biztosítják.
A közszolgáltatásról olyan szervezeti formában célszerű gondoskodni, mely lehetővé teszi a döntéshozó számára a
gyors beavatkozás lehetőségét a források rendelkezésre bocsátása mellett, úgy hogy ez nem eredményez
indokolatlan ÁFA fizetési kötelezettséget. Az ÁFA megfizetője ebben az esetben a költségvetési szerv lesz, mint
végső felhasználó, ellenkező esetben a végső felhasználó az Önkormányzat. Az Önkormányzat számára a
szolgáltatás osztalékot nem eredményez, de a megfelelő szervezeti forma és eljárási rend jelentősen csökkentheti
a kiadásokat, vagy a forrásokból többlet munka végezhető el.
A fenti feladatok ellátását az Önkormányzat részére törvény írja elő, így közfeladatnak minősülnek. A kötelezettség
teljesítéséről költségvetési szerv alapításával is gondoskodhat a Képviselő-testület és más módon is. A teljesítéshez
szükséges pénzügyi fedezet biztosítását jogszabályok határozzák meg, számviteli jogszabályok, adójogszabályok,
költségvetési törvény, államháztartási tv. stb. A közfeladat ellátásában államháztartáson kívüli szervezet
jogszabályban meghatározott rendben működhet. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A közfeladat ellátásának meghatározó szervezeti
formájává vált. Tevékenysége lehet alaptevékenység és vállalkozási tevékenység (haszonszerzés céljából
államháztartáson kívüli forrásból nem kötelezően végzett termelő, szolgáltató és értékesítő tevékenység) A
feladatalapú finanszírozás bevezetése az önkormányzatoknál azt eredményezi, hogy az államháztartásból származó
források felhasználása, ha nem szerződéses alapon történik, úgy a költségvetési szerv útján valósuljon meg. A
temető üzemeltetési feladatok ellátására a feladatalapú finanszírozást az önkormányzat nem tudja igénybe venni,
mert kiadása sem jelentkezik. Ezen a területen jól elválasztható az alap és vállalkozási tevékenység, temető
üzemeltetés alaptevékenység, kegyeleti tevékenység vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv a vállalkozási
tevékenység esetében az ÁFA tv. szerint visszaigénylő lesz, mert nem végső felhasználó, míg az alaptevékenység
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esetében ÁFA befizető lesz.
Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat
hatékonyan teljesíthető, és a költségvetési szerv működéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A
fent felsorolt feladatok az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatok, így a szükséges forrásokat
biztosítani kell, és a személyi feltételek is rendelkezésre állnak. A feladatalapú finanszírozás a kötelezően ellátandó
feladatok tekintetében új helyzetet teremtett, mert a forrást csak arra használhatja fel amire a költségvetési
törvényben megállapításra került. A finanszírozási rendszer változása miatt a városüzemeltetési feladatok
megvalósításánál a jövőben meg kell vizsgálni a költségvetési szerv alapításának lehetőségét is.
Amennyiben a feladat ellátása költségvetési szerven keresztül történik, úgy gondoskodni kell a gazdálkodási
feladatok ellátásáról, mely történhet a hivatalon, mint a gazdálkodásért felelős szerven keresztül, vagy az
alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv útján.
Önálló gazdálkodási szervezettel csak az a költségvetési szerv rendelkezhet, melynek az alkalmazotti létszáma eléri
a 100 főt. (Áht. 10.§ (4a) (4b)) Az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására
létrehozott szerv esetén célszerű átgondolni és integrálni az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv
gazdálkodási feladatait.
Sok érv szól amellett, hogy a városüzemeltetési feladatokról költségvetési szerv útján gondoskodjon az
Önkormányzat. Amennyiben ezt az utat választja a feladat ellátására kötelezett, úgy az egyik gazdasági
társaságának a végelszámolással történő megszüntetéséről kellene dönteni. A vezetői megbízás adása és
visszavonása a közalkalmazotti jogviszony esetében sokkal összetettebb, mint a gazdasági társaságnál, a feladatok
is rugalmasabban átszervezhetők az utóbbi esetben, ezért a költségvetési szerv létrehozását nem javasoljuk a jelen
helyzetben.
A korábbiakban ismertetett feladat ellátásáról az Önkormányzat gondoskodhat gazdasági társaság útján is. A
feladatellátás e formája ismert a Képviselő-testület előtt. A Képviselő-testület utasítást ad a szervezetnek, és a
szükséges források rendelkezésre bocsátása pénzeszköz átadás útján valósul meg. A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. 3:88.§-a szerint a gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására a tagok,
vagy tag vagyoni hozzájárulásával létrehozott jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás. Az üzletszerű gazdasági
tevékenység célja, hogy az ellenérték fejében nyereséget illetve vagyonszerzést eredményezzen. A
településüzemeltetési feladatoknál sok területen hiányzik az üzletszerűség. A nonprofit gazdasági társaság annyiban
különbözik ettől, hogy a társaság tevékenységéből keletkezett többletet nem osztják fel, hanem bizonyos közösségi
célok elérésére használják fel, de az üzletszerűség jelen van, pl. ármeghatározás, a nyereséget nem osztalék
formájában fizetik ki a tulajdonosnak, hanem azt egy általa meghatározott speciális feladatra fordítják. A
városüzemeltetés esetében amennyiben a társaságnak nincs olyan egyéb nyereséges tevékenysége, amelyből
többletbevétel keletkezik csak a tulajdonos által megfizetett forrásokból tud működni és fejlődni. A jelenlegi
szerkezetben vállalkozási tevékenység vagy nincs, vagy veszteséget termel, kivéve a kegyeleti szolgáltatást. ÁFA
visszaigénylési lehetőség csak a vállalkozási tevékenység esetében nyílik meg, egyéb esetekben nem. Álláspontom
szerint a városüzemeltetési feladatok ellátásáról csak abban az esetben szabad gazdasági társaság útján
gondoskodni, ha van olyan vállalkozási tevékenysége a társaságnak, amelyből eredménye keletkezik, és ezt a
közösségi cél elérésére fordítják, így csökkenthetővé válik a pénzeszköz átadás mértéke. Ebbe a társaságba a
jelenlegi GYOMASZOLG Kft által ellátott tevékenységből az alábbiak kerülnek: Önkormányzati tulajdonú lakó
ingatlanok kezelése, városi utak fenntartása, kezelése, belvíz és csapadékvíz elvezetés, gyepmesteri tevékenység,
teljes körű temetkezési szolgáltatás, temető fenntartás és üzemeltetés, hulladékszállítás (folyékony). Zöldpark Kft.
tevékenységi köréből: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos
(közhasznú és vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok, intézmények takarítása, intézményüzemeltetési
feladatok ellátása, sportcsarnok üzemeltetése. A feladatok közül kikerül a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
szervezése, mert erre a korábbi döntés alapján létrejött a közfoglalkoztatási iroda. A társaság lehet közfoglalkoztató,
de ebben az esetben az ezzel kapcsolatos terhek és előnyök itt jelennek meg. Az utasítással ellátandó feladatok
tervezésénél figyelembe kell venni milyen közfoglalkoztatási programokra van lehetőség, így a GYOMASZOLG Kftből átjövő tevékenységek közül kihagyható, pl. a belvíz és csapadékvíz elvezetés. Amennyiben a feladatok
ellátásáról ebben a formában gondoskodik az Önkormányzat ki kell alakítani a testületi döntésre jogosult szervek, a
napi operatív irányítást végző hivatali szervezeti egység (Városüzemeltetési Osztály) és a gazdasági társaság
közötti dokumentált kapcsolati rendszert. A közfeladat ellátására a társaság használatába adott vagyon jogi
státuszát meg kell határozni vagyonkezelői szerződés megkötésével, pl. temető üzemeltetés, lakásgazdálkodás stb.
Mind a GYOMASZOLG Ipari Park Kft, mind a Zöldpark Kft jelentős vagyontárgyak kezeléséről gondoskodik, pl.
holtágak, ipari park, inkubátor ház stb. A társaságok éves beszámolóiból megállapítható, hogy jelentősebb bevétel a
tevékenységből nem származott az utóbbi években, a gazdasági környezet, pl. inkubátorház, az átengedett
jogosultságok, holtág üzemeltetés ezt nem tette lehetővé. A jogosultságok és kötelezettségek széttagoltsága, nem
biztosítja az eredményes vagyongazdálkodást. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
109. § -a szerint a vagyonkezelői jog létesítése az önkormányzati feladatellátás hatékony biztosítása, a vagyon
állagának értékének megőrzése, védelme, értékének növelése érdekében történhet. Célja a közfeladat hatékony
ellátása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet szabályozza a vagyonkezelői jog létesítésének
feltételeit. A jog átengedése történhet ingyenesen és ellenérték fejében. A vagyonkezelő köteles gondoskodni a
vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének
arányában. A vagyonkezelésből származó bevételeket, költségeket, elkülönítetten köteles nyilvántartani. A
vagyonkezelői feladatok ellátása speciális jogi, pénzügyi, műszaki szaktudást igényel, melyek teljes egészében a
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jelenlegi személyi állomány esetében nem biztosítottak. A vagyon hasznosításából származó bevételek a település
fejlesztésére, vagyon állagának javítására fordíthatók, pl. holtágak halászati jogának hasznosítása, közfoglalkoztatás
keretében nem hasznosított földek kezelése, sportpályák kezelése, ipari park szabad területeinek hasznosítása. A
vagyonkezelésből a jövőben keletkező bevételekről és kiadásokról megfelelő tapasztalati adatokkal nem
rendelkezünk, pl. holtág halászati jogának hasznosítása. A gazdasági társaság a jelenleg rendelkezésre álló
társaság átalakítását követően a feltételek biztosítása után a feladatát képes lesz ellátni. A kezelendő vagyontárgyak
körét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: holtágak, közfoglalkoztatásban, szociális szövetkezet által nem
hasznosított földterületek, sportpályák, ipari parkban lévő földterületek, inkubátorház, nem lakás céljára szolgáló
üres épületek, belterületi önkormányzati tulajdonban álló beépíthető földterületek. Természetesen a kör
változtatható, az Önkormányzatnak azt kell meghatározni, hogy melyek azok a vagyonelemek, melyeket
haszonszerzés céljából kíván hasznosítani, pl. sportcsarnok. A felsorolást a körülmények változásával évente
célszerű felülvizsgálni. A szervezet a Településfejlesztési Osztály munkájához kapcsolódik olyan vagyonelemeket
kezel, melyek alapjául szolgálnak a településfejlesztésnek. Ennek megfelelően a különböző koncepciók, tervek
készítésébe is szervesen bekapcsolódhat, amennyiben személyi feltételei erre alkalmassá teszik. A már korábban
hivatkozott szervezetfejlesztési tanulmány is rámutatott, hogy a tulajdonos ellenőrző, irányító szerepét a gazdasági
társaságoknál erősíteni szükséges, a követelmény megvalósítását a vagyonkezelői jog átadása megfelelő szervezeti
háttér kialakításával hatékonyabbá és eredményesebbé teszi. A feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és
kiadások, eszköz és forrásigények egyértelmű kimutatása mindkét gazdasági társaságnál, vagy költségvetési
szervnél elengedhetetlen.
Az egyes szervezeti formák eldöntése előtt célszerű megvizsgálni, hogy a közbeszerzési eljárásokban, amennyiben
az Önkormányzat a megrendelő, a tulajdonában álló gazdasági társaságok hogyan vehetnek részt. A kérdésnek
azért van jelentősége mert az elkövetkező években jelentős források nyílnak meg, pl TOP, Gyomaendrőd esetében
ez közel 3 milliárd Ft-ot jelent. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 24. § -a szerint az ajánlatkérő köteles
minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny
tisztaságának sérelmező helyzet kialakulását. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az
ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés
alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő
részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
„Az összeférhetetlenségi szabályok folyamatos pontosításának, árnyalásának hátterében gyakorlati tapasztalatok
állnak. A Kbt. eddig ismertetett paragrafusai nem rendezik azt a helyzetet, amikor az ajánlatkérőnél ugyanaz a
testület, vagy részben ugyanazon tagokból álló testület hozza meg a szükséges döntéseket a közbeszerzési
eljárással kapcsolatban, mint amely tulajdonosi jogokat gyakorol az ajánlatkérő tulajdonában álló cég felett. Ez
különösen az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében jelent problémát a tulajdonos
önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán. A hatályos Kbt. ugyanis nem zárja ki, hogy egy
önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként induljon az önkormányzat tulajdonában álló cég,
csupán meghatározott összeférhetetlenségi szabályok érvényesítését írja elő ilyen esetekre. E gyakorlati
tapasztalatok alapján került a törvénybe annak az esetkörnek a szabályozása, amikor az ajánlatkérőnél ugyanaz a
testület hozza meg az eljárást lezáró döntést, mint amely tulajdonosi jogokat gyakorol az ajánlatkérő tulajdonában
álló gazdálkodó szervezet felett. A Kbt. idesorolja azt az esetet is, amikor az érdekelt gazdálkodó szervezetben a
tulajdonosi jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult testületek tagjai
részben azonosak.” (Közbeszerzési Közlemények 51. száma, 2011. október 14.)
Az összeférhetetlenség hiányát a jogorvoslati eljárásban az érintett feleknek kell bizonyítani, mely csak akkor lehet
sikeres, ha erre az ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárást megelőzően felkészült. A szervezet kialakításánál erre
fel kell készülni, pl. felügyelő-bizottság összetétele, közbeszerzési bizottság személyi összetétele, eljárási rend,
ajánlattevő által tett nyilatkozatok kibővítése, ha az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tesz
ajánlatot stb.
Megfelelő belső eljárási rend, ideértve a dokumentáltságot is, a személyi kérdéseknél az összeférhetetlenségi
szabályokra történő fokozott odafigyelés esetén az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok lehetnek
ajánlattevők. A szervezetet erre fel kell készíteni, mert nem elég nyerni a munkát be is kell a megkötött
szerződésnek megfelelően fejezni. (ennek elmaradása szintén jogorvoslati eljáráshoz vezethet)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv. rendelkezései szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
kft. esetében 2016. március 15-től kell alkalmazni, így amennyiben a szervezet átalakításról nem dönt a testület a
fenti időpontig a feltételek biztosításáról akkor is gondoskodni kell. (Zöldpark törzstőkéje jelenleg 500.000 Ft. ki kell
egészíteni 3. millió Ft.-ra)
Összefoglalva:
1.) A Képviselő-testületnek a település üzemeltetési feladatokat és vagyonkezelési feladatokat végző, két gazdasági
társaságának tevékenységi köreinek áttekintését követően meg kell határozni, hogy mely területek esetében várja el,
hogy az ellátó szervezetnél nyereség képződjön, és melyeknél érvényesíti a költségvetési gazdálkodás
szempontrendszerét, és törekszik a hatályos költségvetési tv.-ben szereplő feladatalapú finanszírozás által
biztosított források maximális kihasználására.
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2.) A Képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy a feladatalapú finanszírozás keretében és a nem nyereség orientált,
önkormányzat által finanszírozott városüzemeltetési feladatok működtetéséről, költségvetési szerv, vagy gazdasági
társaság útján dönt.
2.a) Amennyiben költségvetési szerv útján úgy a nonprofit gazdasági társaság végelszámolásáról szükséges
dönteni, ki kell jelölni a gazdasági szervezetet. Biztosítani kell az alapításhoz szükséges tárgyi és személyi
feltételeket, a meglévő tárgyi feltételekre támaszkodva. Egyeztetéseket kell folytatni a dolgozókkal, meg kell
vizsgálni a Kjt és Mt szerinti béreket és juttatásokat, az esetleges különbségekre forrást kell biztosítani. A vezető
kiválasztására le kell folytatni a pályáztatási eljárást.
2.b) Amennyiben gazdasági társaság útján úgy a meglévő szervezet alapító okiratának felülvizsgálatát követően
dönteni kell az ügyvezetésről, a tárgyi feltételekről, a rendelkezésre álló források és a kitűzött célok összevetéséről,
továbbá a könyvvezetés módjáról.
3.) A meglévő társaság átalakításával ki kell alakítani a vagyonkezelő szervezetet. Ki kell jelölni az ügyvezetésért
felelős személyt, meg kell határozni a könyvvezetés ellátásának a módját, rendelkezni szükséges a dolgozói
létszámról, és az elvárt eredményről.
4.) A szervezeti formák meghatározását követően el kell készíteni az átalakítás ütemtervét, rendelkezni kell az egyes
feladatok előkészítéséért felelősökről.
5.) A jelenlegi szervezeti formák megtartása mellett, azok átalakításával a gazdasági társaság útján történő
feladatellátás a célszerűbb és költséghatékonyabb eljárás, figyelemmel arra is, hogy a fent jelzett döntéshozatali
eljáráshoz kapcsolódó személyi változások esetén közbeszerzési eljáráson is ajánlattevő lehet. Egy lehetséges
szervezeti séma kerül bemutatásra a csatolt mellékletben.
Döntési javaslat
"Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft és a GYOMASZOLG Ipari
Park Kft által ellátott településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván
gondoskodni. A Képviselő-testület a nem nyereséggel végzendő településüzemeltetési tevékenységek végzésével
utasítás adásával nonprofit kft-t bíz meg. A nyereséggel végzendő az előterjesztés mellékletében szereplő
szervezeti sémában a vagyonkezelői hatáskörbe sorolt feladatok teljesítésére vagyonkezelő kft-t bíz meg.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az áprilisi soron következő ülésre terjessze be a fenti döntéshez
igazodó, a jelenleg is kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok alapító okiratának
módosítását, tegyen javaslatot az ügyvezetői tisztséget betöltő személyre, vagy személyekre, kiválasztásukra
vonatkozó eljárásra. Terjessze be továbbá az utasítás keretében ellátandó feladatok részletes listáját, a teljesítést
szolgáló költségvetési előirányzatokat, valamint a vagyonkezelés keretében ellátadnó vagyontárgyak részletes
felsorolását, a vagyonkezelési szerződés tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Képviselő‐testület

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési
Osztály

Vagyonkezelői Kft

Turisztika

Városüzemeltetési Osztály

Pénzügyi Osztály

GYOMAKÖZSZOLG és más
közszolgáltatók,

Közfoglalkoztatási iroda

Ipari Park, Inkubátor ház

Önkormányzati utak
kezelése

Zöldterület gazdálkodás

Közfoglalkoztatás, és Szoc.
Szöv. által nem
hasznosított földek
mezőgazdasági művelésű

Temető üzemeltetés

Belvíz csatornák
karbantartása

Sportpályák

Gyepmesteri telep
üzemeltetés

Földutak ksrbantartása

Üres nem lakás céljára
szolgáló épületek kezelése

Önkormányzati lakások
kezelése

Holtágak kezelése

Sportcsarnok
üzemeltetés

Önkormányzati belterületi
beépítésre szánt területek

Oktatási vagyon
működtetése

Ligetfürdő Kft

Fürdő

Városüzemeltetési Kft,
vagy intézmény

Városüzemeltetési
Bizottság

Szennyvíz szippantás

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Start Szociális Szövetkezet működése
Dr. Csorba Csaba jegyző
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!
2013 második felében került megalakításra a Start Szociális Szövetkezet, mely a kezdeti eredményeket követően
napjainkban több gonddal, problémával küszködik. A mellékelten beterjesztett beszámolókból az állapítható meg,
hogy Önkormányzati segítség nélkül nem biztosított a fennmaradása.
Jelenleg a szövetkezet vezetése nem biztosított, Fülöp István az elnöki feladatokról lemondott. Megfelelő személyi
vezetés nélkül a projektben elvállalt célkitűzések teljesítése nem teljesíthető. Ezek alapján elsődlegesen a
szövetkezet közgyűlésének kell dönteni arról, hogy a jövőben a tagi és alkalmazotti munkavégzés színvonalán,
hatékonyságán kívánnak e javítani az érintettek, és tudnak e megfelelő elnököt választani. Pozitív döntés esetén az
Önkormányzatnak kell dönteni arról, hogy tulajdonosi hitel formájában több részletben ad- e anyagi segítséget.
Amennyiben a szükséges támogatás nem kerül biztosításra, úgy a szövetkezet felszámolással megszűnik, az
Önkormányzat a szövetkezeti üzletrész értékét veszíti el. A szövetkezet tulajdonában álló gépek (varrógépek)
berendezések szintén a követelések kielégítését szolgálják. Az esetleges felszámolási eljárás nem érinti a
használatra átadott gépeket (betonelem gyártásra szolgáló gépek) berendezési tárgyakat.
A szociális szövetkezeteknek a kormányzat a jövőben jelentős szerepet szán, több támogatásra pályázhat, melyet
több fórumon megerősítettek. Funkciója, hogy a közfoglalkoztatásból kivezető utat kínáljon a dolgozni akarók
számára. A BM által működtetett tanácsadó segítő hálózat megkezdte működését. Mindezek ellenére az országban
az ilyen célú szövetkezetek működése akadozik.
A szövetkezet megszűnése az önkormányzatnak erkölcsi, politikai kárt okoz, az anyagi veszteség nem jelentős.
A szövetkezet alapszabályának felülvizsgálata, jogszabályoknak megfelelő dokumentációs rendszerének kialakítása
külső jogi segítség bevonásával megtörtént.
Az eltelt időszak világossá tette, hogy a tagság önkormányzati segítség nélkül nem tudja rendezni a problémákat. A
szövetkezet a már elnyert, jelenleg futó pályázatokat nem képes befejezni, a nagylaposi bolt működtetésére más
szervezeti formát kell keresni.
Javaslom, hogy az Önkormányzat tulajdonosi hitel formájában adjon támogatást a szövetkezetnek, a döntési
javaslatban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

1. döntési javaslat
"Start Szociális Szövetkezet működése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000 Ft összegű kamatmentes 12 hónap alatt
visszatérítendő támogatást biztosít a Start Szociális Szövetkezet részére, amennyiben a Szövetkezet közgyűlése
megválasztja elnökét, és az elnök megválasztását követő 30 napon belül bemutatja a közgyűlés által elfogadott
üzleti tervet, melyben a havi bevételek biztosítják a visszatérítendő támogatás havi törlesztő részleteinek
megfizetését.
A visszatérítendő támogatást a Szövetkezet az alábbi célokra használhatja fel:
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Elsődlegesen hatóság által jogerősen megállapított fizetési kötelezettségek teljesítése, majd a munkavégzéshez
szükséges anyag vásárlásra, a szövetkezet elnökének javadalmazására (legfeljebb havi bruttó 50.000 Ft
összegben)
A szövetkezet elnöke minden esedékes támogatás utalása előtt köteles írásban tájékoztatni a polgármestert, vagy
az általa megbízott személyt, az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Start Szociális Szövetkezet működése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Start Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő
támogatást nem biztosít, tudomásul veszi, hogy a szövetkezet működése megszűnik.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
2014. évi tevékenysége

A Szövetkezet 2013. évben alakult meg, akkor az évet nyereségesen zárta
1.012eFt volt a mérleg szerinti eredménye, a bankszámla egyenlege: 1.426.864,Ft volt. Ebben az időszakban foglalkoztatott nem volt, tehát bér és járulék fizetés
nem terhelte a szövetkezetet.
2014 év folyamán az alábbi események történtek, melyek jelentősen
befolyásolták a Szövetkezet helyzetét.
2014. január 1- február 28-ig:
2014. február 28-ig a varrodában elkészült termékek értékesítésre kerültek,
foglalkoztatás ebben az időszakban sem volt.
Ebben az időszakban: 1.012.820,-Ft bevétel és 547.303,-Ft költség: Eredmény:
465.517,-Ft nyereség.

2014. március 1-től 2014.augusztus 31-ig: /addig az időpontig, amíg a
TÁMOP keretében a foglalkoztatás nem kezdődött meg/
A varrodába 9 fő lépett be március hóban. Ebben az időszakban 3-8 hóban
összesen: 2.549.486,-Ft bevétel, és 1.625.331,-Ft munkaügyi központos
támogatás volt: 4.174.817,-Ft bevétel összesen,
viszont vele szemben: bér+ járulék: 6.621.897,-Ft, anyag: 295.611,-Ft volt.
Veszteség: 2.742.691,-Ft keletkezett.
Ebben az időszakban 2014. április 2-től üzemel a nagylaposi bolt is.
A bevétel: 6.339.224,-Ft, munkaügyi központos támogatás: 378.300,-Ft volt.
Összesen: 6.717.524,-Ft bevétel, ezzel szemben költségek: 1.406.577,-Ft + bolti
eladott áruk értéke: 5.282.687,-Ft. 28.260,-Ft nyereség képződött.
Említésre méltó, hogy attól függetlenül, hogy a boltot csak április 2-től
üzemeltettük, a bérleti díjat január-február-március hónapra is ki kellett fizetni.
Ebben az időszakban indult el a TÁMOP-os pályázat is: előleget fizettek:
5.062.500,-Ft-ot, elköltöttünk belőle: 3.099.201,-Ft-ot

2014. szeptember 1-december 31-ig: /a TÁMOP keretében is megindult a
foglalkoztatás/
A varrodai bevétel: 1.164.504,-Ft, munkaügyi kp-s támogatás: 214.830,-Ft,
Összesen: 1.379.334,-Ft költségek: 1.231.115,-Ft nyereség: 148.219,-Ft,
Ebben az időszakban a varrónők létszáma 5 fő volt, melyből 3 fő TÁMOP által
támogatott, így itt a 2 főre jutó költség szerepel.
A bolt bevétele: 4.764.896,-Ft, költségek: 1.106.783,-Ft áru: 3.232.190,-Ft
Egyenleg: 425.923,-Ft nyereség.
Évvégi leltár összege: 631.023,-Ft
A táblázatot mellékelem, melyből a fenti számadatok láthatóak.
2014. év összegzése:
A varroda éves szinten 2.128.955,-Ft veszteséget termelt.
A szövetkezet egyéb működésével kapcsolatos költségek, bevételek alakulása:
314.992,-Ft veszteséget hozott, mivel csak a bankkamat volt bevétel a költség
viszont 318.336,-Ft.
A nagylaposi bolt: 454.183,-Ft nyereséget produkált.
A TÁMOP keretében elszámolt költségek teljes egészében finanszírozva voltak,
így ott sem nyereség, sem veszteség nem képződött.

Gyomaendrőd, 2015. március 06.

Szabó Mihályné

2015. év működése
Bankszámla egyenlegek: 2015.február 28-án
Szövetkezet főszámlája
Támop pályázat alszámlája
Sui Generis pályázat alszámlája

Tevékenységek
Varroda bevétele
Nagylaposi bolt
TÁMOP
Sui Generis
Összesen:

Bevétel
492.740,1.820.493,2.294.220,4.607.453,-

9.006,-Ft
2.316.132,-Ft
18.164,-Ft

Költség
336.430,1.907.986,2.198.766,214.002,4.657.184,-

Egyenleg
156.310,-87.493,95.454,-214.002,- 49.731,-

Bevételek tartalma:
Varroda bevétele: az értékesítés, bérmunka bevétele
Nagylaposi bolt bevétele: az eladott áruk /bolti bevétel/ bevétele
TÁMOP az elszámolt költségek után folyósított támogatás.
Költségek tartalma:
Varroda: 2 fő varrodai dolgozó bére, járuléka január hóra /munkaviszonyuk
megszünt/, anyagköltségek
Nagylaposi bolt: bér, járulék /256.540,-/, egyéb költség: pénztárgép mobiladat,
kukadíj, stb.: /10.466,-/ áramdíj /75.329,-Ft/, bérleti díj /120.000,-Ft/, eladott
áruk értéke: 1.445.651,-Ft
Leltár értéke: 2015. február 28-án, eladási bruttó áron: 1.061.594,-Ft
Sui Generis: a 2 főnek Erzsébet utalvány /214.002,-/
TÁMOP: 7 fő bére, járuléka: 1.840.710,-Ft, bankköltség /8.056,-/,
Szolgáltatások: 230.000,- könyvelési díj: 120.000,-

A rendelkezésemre álló adatok alapján készült.
Gyomaendrőd, 2015. március 08.
Szabó Mihályné

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Bevételek
Varroda

Bevételek össz
Támogatás

1 012 820
0
2 549 486 1 625 331
1 164 504
214 830
4 726 810 1 840 161
Bevételek
Bolt

0
6 339 224
4 764 896
11 104 120

1 012 820
4 174 817
1 379 334
6 566 971

Varroda
bér
járuléka

0
0
5 492 553 1 129 344
1 057 782
166 113
6 550 335 1 295 457

Áru
varroda

anyagok

425 678
295 611
7 220
728 509

Bolt
egyéb

bevét össz.

0
378 300
120 000
498 300

0
6 717 524
4 884 896
11 602 420

bér

járuléka

0
590 000
472 000
1 062 000

egyéb kiad.

Kiadások ösz Egyenleg

121625
0
121 625

547 303
465 517
6 917 508 -2 742 691
1 231 115
148 219
8 695 926 -2 128 955

Bolt
áru

Egyenleg

0
0
0
25 650
790 927
5282687
20 520
734 263
3232190
46 170 1 525 190 8 514 877

0
6 689 264
4 458 973
11 148 237

évvégi árukészlet

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

0
28 260
425 923
454 183
631023

Bevételek
támogatás

anyag költség

0
5 062 500
7 734 563
12 797 063 -4 648 170
Bevételek
Egyéb

0
0
3 344
3 344

Egyenleg

támop
elhatárolt

0
436 500
311 494
747 994

bevét. Össz.

0

0

0
0
3 344
3 344

bér

0
220 000
2 636 855
2 856 855

járuléka

0
62 700
467 568
530 268

szolgáltat.

0
2 380 001
1 086 514
3 466 515

teszk écs

0
547261
547 261

35 023

14 453
110 139
158 721
283 313

0
1 963 299
2 684 871
0
Egyenleg

szövetkezet
anyag költ.
szolgált.

0
35 023

0
3 099 201
5 049 692
8 148 893

kiadás össz.

0

0

0
0

0

14 453
145 162
158 721
318 336

-14 453
-145 162
-155 377
-314 992

Egyszerűsített éves eredménykimutatás "A" típus

Cégnév
KSH szám
Beszámolási

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
24666185-2-04
2014.01.01-2014.12.31

Tétel megnevezése

1.

I.

Értékesítés nettó
árbevétele

2.

II.

Aktivált saját teljesítmények

3.

III.

4.

Előző év

módosítás Tárgyév

1 516

15 831

Egyéb bevételek

200

10 487

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

573

14 981

5.

V.

Személyi jellegű
ráfordítások

6.

VI.

Értékcsökkenési leírás

7.

VII.

Egyéb ráfordítások

8.

A.

Üzemi tevékenység
eredménye

1 123

9.

VIII.

Pénzügyi műveletek
bevételei

1

10.

IX.

Pénzügyi műveletek
ráfordításai

11.

B.

Pénzügyi műveletek
eredménye

12 341
0

547

20

441
0

-1 992

3

1

1

0

2

12.

C.

Szokásos Vállalkozási
eredmény

13.

X.

Rendkívüli bevételek

14.

XI.

Rendkívüli ráfordítások

15.

D.

Rendkívüli eredmény

16.

E.

17.

1 124

0

-1 990

0

0

0

Adózás előtti eredmény

1 124

0

-1 990

XII.

Adófizetési kötelezettség

112

18.

F.

Adózott eredmény

1 012

19.

G.

Mérleg szerinti
eredmény

1 012

Gyomaendrőd, 2015. január 31.

0
0

-1 990
-1 990

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cégnév
24666185-2-04
KSH szám
2015.01.01.-2015.02.28
Beszámolási időszak

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. évről

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Gyomaendrőd, 2015. február 28

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Új utakon” Sui Generis munkavégzés bevezetése Gyomaendrődön
című projekt bemutatása
2015. február 28-i állapot
Nagylapos településrészen 2013. decemberében bezárt az élelmiszerbolt. A lakosoknak nagy
nehézséget jelentett a mindennapi alapvető élelmiszerekhez való hozzájutás. Magánvállalkozó
hiányában az önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával a Gyomaendrődi Start
Szociális Szövetkezet 2014 áprilisában újranyitotta az élelmiszerboltot, ezzel lefedve egy
hiányzó szolgáltatást a településrészen.
2014. augusztusában kiírásra került egy pályázat, melynek célja a tagi munkavégzés
népszerűsítése és elterjesztése a szociális szövetkezetekben.
A tagi munkavégzés részletei a 2014. novemberi testületi ülésre készített előterjesztésben már
ismertetésre kerültek.
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2014.szeptember 5-én pályázatot nyújtott be Sui
Generis munkavégzés beindítására 2.000.000 Ft összegben, 100%-os pályázati intenzitással a
Nagylaposon működő boltba kisegítő személyzet felvételére.
2014. november 5–én az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA)
tájékoztatta a Szövetkezetet arról, hogy a pályázatot pozitív elbírálásban részesítették,
csökkentett összegben.
A megítélt támogatási összeg: 1.768.870 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
A projekt időtartama: 2014. december 1-2015. július 31.
A támogatási összeg megoszlása:
Menedzsment működtetése:
Eszközbeszerzés:
Célcsoport számára biztosított költségek:

353.750 Ft
919.120 Ft
496.000 Ft

A csökkentett összeget azzal indokolták, hogy a tagi munkavégzésben résztvevőknek adandó
étkezési jegy járulékai nem támogathatóak, bár erre utaló megjegyzés a pályázati kiírásban
nem szerepelt.
Az adandó étkezési jegyek járulékai összesen 184.880 Ft-ot tesznek ki, 8 havi
foglalkoztatással számolva.
Ezt az összeget a szövetkezetnek kell kigazdálkodnia.
A meg nem ítélt összeg kigazdálkodása reális a bolt jelenlegi kondícióit figyelembe véve,
illetve a hosszabbított nyitva tartással számolva, mely a tagi munkavégzéssel megoldható.
A projekthez tartozó tevékenység a tagok munkavégzése a nagylaposi boltban, mely
folyamatos 2014. december 1. óta.
Egy fő bolti eladó végzettséggel ezt a tevékenységet végzi, míg egy fő kisegítő
tevékenységeket végez: árufeltöltés, fűtés, takarítás stb.
Ezen kívül a projektben beszerzésre kerülnek eszközök, valamint a szövetkezet tagjainak és
munkavállalóinak kompetencia-fejlesztése valósul meg havi 4-4 órában.
A projekt 100%-os támogatási intenzitású, melyhez igénybe vehető 25% előleg.
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A projekt 2014. december 1-én indult, ennek alapján az alábbi összegek és időbeli ütemezés
valósult meg:
Teljes költségvetés: 1.768.870 Ft.
Támogatási előleg 25%, 442.218 Ft, mely még nem érkezett meg az elkülönített számlára.
Az önkormányzat átutalta a 2014. novemberi testületi ülésen határozatban meghatározott
összeget (891.652 Ft).
Miután az első beszámolót 2015. március 20-ig kell beadni, mely elszámolási időszak 2014.
december 1- 2015. február 28-ig tart, így ekkor az ebben az időszakban történt szakmai
tevékenységeket és az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket kell bemutatni.
Lényeges, hogy ebben a kifizetési kérelemben a február 28-ig kifizetett tételek igényelhetők
meg, így az önkormányzat által utalt összegből megvásárlásra kerültek az alábbi eszközök:
1 db ablakos hűtő, 1 db hűtőláda, 1 db szeletelő-gép, 1 db digitális mérleg.
Ezen kívül beszerzésre került a Sui generis munkavégzéshez kapcsolódó Erzsébet-utalványok
fele, melyek a tagi munkavégzésben dolgozók jövedelmét képezik.
Így 2015. február 28-ig realizálódott kiadások:
Eszközök beszerzése:
659.486 Ft
Erzsébet-utalványok:
214.002 Ft
Összesen:
873.488 Ft
Megjegyzés: Az összegből 14.002 Ft (Erzsébet utalvány kezelési költsége) nem elszámolható
a pályázatban
Ezzel az első beszámolóban 859.486 Ft igénylésére kerül sor. Közben várhatóan megérkezik
az előleg is, ezzel biztosítva van a projekt folyamatos likviditása.
Hátralevő kiadások:
Menedzsment működtetése:
Beszerzések :
Célcsoport számára biztosított költségek:
Összesen:

353.750 Ft
259.634 Ft
296.000 Ft
909.384 Ft

A záró beszámoló leadása és elfogadása után a szövetkezet visszautalja az önkormányzat
részére a támogatásra megelőlegezett 891. 652 Ft-ot.

Gyomaendrőd, 2015. február 28.

Pál Jánosné
projektmenedzser

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Vegyük kezünkbe a sorsunkat”
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása
TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0339

Tájékoztatás TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0339 „Vegyük kezünkbe a sorsunkat” A
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása című projektről
2015. február 28. állapot szerint
1. Előzmények
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet részére 2013. szeptember 30.-án beadásra
került a pályázat. Az Útmutató szerint 2013. december hónapban tervezték az
eredményhirdetést. Ennek megfelelően a megvalósítás január hónaptól indult volna.
Az eredményhirdetés elhúzódott és csak április hónapban döntött az Irányító hatóság. A
pályázat támogatásáról szóló levél 2014. április 9-én érkezett meg.
A Támogatási Szerződés aláírására 2014. június 19-én került sor. Az előleg pedig ezt
követően 2014. július 4-én érkezett meg. Likviditási problémák miatt a beszerzéseket csak
ezt követően lehetett elkezdeni.
Projektadatok:
- Támogatási időszak: 2014. május 1.- 2015- október 31. (18 hónap)
- Elnyert támogatás összege: 20.250.000 Ft (100%-os intenzitás)
- Fejlesztendő tevékenység: Varroda és Betonelem gyártás

2. Projektben kötelező/vállalt tevékenységek:
- 6 fő hátrányos helyzetű célcsoport tag támogatott foglalkoztatása 10 hónapig
Támogatott foglakoztatás időszaka:
3 fő varrónő esetében: 2014. szeptember 1. – 2015. június 30.
3 fő betonelem gyártó esetében 2014. október 1. – 2015. július 31.
- Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 5 hónap (hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatásának esetén), a foglalkoztatás jogviszonyával megegyező feltételekkel
(azonos bér, munkaidő, munkakör)
Továbbfoglalkoztatás időszaka:
3 fő varrónő esetében: 2015. július 1. – 2015. november. 30.
3 fő betonelem gyártó esetében 2015. augusztus 1. – 2015. december 31.
- A

projektzárást

követően

a

szövetkezet

üzleti

működésének

fenntartása

a

projektidőszakkal megegyező ideig (18 hónap), az Útmutató C.10. pontjában foglaltak
szerint. Működés fenntartásának időszaka: 2015. október 31. – 2017. április 30.
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- Projektmenedzsment működtetése (projektmenedzser, pénzügyi vezető) a projektidőszak
alatt vállalkozói szerződéssel
Működési időszak: 2014. május 1. – 2015. október 31.
- Szakmai vezető (vállalkozói szerződéssel) és szakmai munkatárs (munkaszerződéssel heti
15 óra részfoglalkoztatással) foglalkoztatása a projektidőszak alatt
Foglalkoztatási időszak: 2014. május 1. – 2015. október 31.
- A projekt előkészítő szakaszában (a pályázat beadásához szükséges) kötelezően
elkészítendő tanulmányok a Megvalósíthatósági tanulmány és Előzetes piackutatás,
melynek költsége elszámolható volt.
Tanulmányok elkészítésének határideje: 2013. szeptember 15.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a marketing terv készítése és a marketing mix
alkalmazása a termékek népszerűsítése érdekében.
Marketing mix tartalma a Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint: nyomtatott
sajtóban való megjelenés, Helyi tv-ben való megjelenés, Honlap és Webáruház
működtetése,

Personal

Selling

(személyes

eladás),

Public

Relation

(közönségkapcsolatok) és Direkt Marketing eszközök alkalmazása
Marketing terv elkészítésének határideje: 2014. június 30.
Marketing mix időszaka: 2014. június 30. – 2015. október 31.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a célcsoport tagok részére képzés biztosítása
A projektben 40 órás Kompetencia fejlesztő képzésen vett részt a 6 fő célcsoport tag.
Képzés ideje: 2014. augusztus 25. – 2014. augusztus 30.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a nyilvánosság biztosítása és a horizontális
elvekre vonatkozó előírások biztosítása.
C és D típusú tábla beszerzése 2014. július
Sajtóközlemény küldése 2015. október
- Választható tevékenység a közösségfejlesztő tevékenység a társadalmi felelősségvállalás
kialakítása érdekében (értékelésnél a pályázat többletpontot kapott érte)
Ennek keretén belül a település lakosai ingyenesen vehetik igénybe a varrodai
szolgáltatást kisebb varrási munkálatok elvégzésére.
Szolgáltatás időszaka: 2014. szeptember 1. – 2015. november 30.
Fenntartási időszak: 2015. november 30. – 2017. április 30.
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- Választható tevékenység a Honlap és Webáruház készítése, működtetése a piacra jutás
elősegítése érdekében
Elkészítés határideje: 2014. június 30.
Kötelező működtetési időszak: 2014. június 30. – 2017. április 30
- Választható tevékenység a megvalósításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
Az eszköz beszerzések teljesítésének időszaka: 2014. május 1.- 2014. október 31.
A projekt keretén belül a következő beszerzések valósultak meg:
3 árajánlatos beszerzések:
• Megvalósíthatósági tanulmány, Piackutatás, Marketing terv
• Könyvelői program beszerzése:
KulcsSoft egycéges könyvelői program és hozzá tartozó support
• Hidraulikus emelő beszerzése:
STILL HPS25 kézi villás raklapemelő
• Varrógépek, hő prés, kiegészítő eszközök beszerzése:
1 db QWINTEX F007 356 Fedőző varrógép
2 db QWINTEX 5550 Gyorsvarrógép
1 db QWINTEX 747 Foverlock varrógép
1 db GM 38 Transzfer hő prés
1 db WU12 Állvány
3 db PREMAX 61110414 olló
3 db PREMAX 61820912 olló
• Számítógép, nyomtató beszerzése:
Lenovo NB Idea Pad B590, 15,6” hordozható számítógép, hozzá tartozó Windows7el, Office Home-al, Eset Smart vírusírtó szofverrel
Brother Tintasugaras MFP nyomtató
• Nyitó és záró rendezvény szervezése, lebonyolítása:
2014. augusztus hónapban és 2015. október hónapban
• Íróasztal, kiszolgáló asztal beszerzése:
3 db 60*40*78 cm bútorlapból kiszolgáló asztal
1 db 165*120*60*78 cm íróasztal bútorlapból fiókkal, polccal
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• Kompetencia fejlesztő képzés:
40 órás kompetencia fejlesztő képzés szervezése, levezetése 6 fő célcsoport tag
részére
• Papír, írószer és Reklámtárgyak beszerzése:
Papír, írószer biztosítása két alkalommal a projekt időszaka alatt a szerződésben
foglalt feltételek szerint
Reklámtárgyak beszerzése a szerződésben foglalt feltételek szerint: toll, jegyzetfüzet,
bögre, hűtőmágnes, kulcstartó, táska
• Honlap és Webáruház készítés
Elkészítés határideje: 2014. június 30.
Kötelező működtetési időszak: 2014. június 30. – 2017. április 30.
Számlás beszerzések:
• Munkavédelmi eszközök 3 db papucs és 3 db kesztyű
• 7 db irodai forgószék, kárpitozott, szürke színű
• 6 db LED varrógéplámpa
• 2 db C és 2 db D típusú tábla kötelező nyilvánosság biztosításához
• 1 db Munkavédelmi kockázatelemzés
Nem került még beszerzésre:
• Nyomdaköltség: névjegykártya, katalógus, szórólap

3. Projekt számszerűsíthető eredményei
- Foglalkoztatott célcsoport tagok száma 6 fő
- Képzésbe bevontak száma 6 fő
- Képzést sikeresen elvégzettek száma 6 fő
- Projektben használt marketing eszközök száma 6 db
A célérték elérésének dátuma mind a négy indikátor mutatónál 2015. október 31.
Jelenleg az indikátor mutatók teljesítése nem okoz problémát. A képzésbe bevontak száma
és a képzést sikeresen teljesítők száma mutatók teljesültek 2014. augusztus hónapban. A
foglalkoztatott célcsoport tagok száma jelenleg is 6 fő.
A marketing tevékenységhez kapcsolódó indikátorok teljesülése folyamatos, a 100%-os
teljesítettség 2015. október 31-ig várhatóan megtörténik.
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Direkt

Marketing

és

Public

Relation

(közönségkapcsolatok) tevékenység. A honlap és webáruház elkészíttetése után folyamatos a
működtetés, megjelennek a szövetkezettel kapcsolatos hírek és újdonságok. Elkészült a
Szövetkezet Facebook-oldala is, mely segítségével szélesebb körben oszthatók meg az
információk.
A termékek feltöltése az aktualitásoknak megfelelően történik a webáruházba. Bár konkrét
rendelés még nem érkezett ezen az úton, érdeklődők már voltak.
A honlap megjelent a munkaruha.lap.hu és a varras.lap.hu oldalakon is, mely segíti, hogy az
Interneten keresők rátaláljanak a szövetkezetre.
Folyamatos a kapcsolat a város hivatalos honlapjával és a gyomaendrod.com oldallal is, ahol
megjelennek az események, hírek. A helyi újságokban megjelentetésre kerülnek az aktuális
események, előkészítés alatt van az új elnök bemutatkozása is.

4. Pénzügyi helyzet (Melléklet: Pénzügyi terv)
Finanszírozás:
Összes támogatás: 20.250.000 Ft
25% előleg: 5.062.500 Ft
2015.02.12-ig időközi kifizetési kérelmek alapján kifizetett támogatás: 10.028.783 Ft
A pályázati Útmutatóban leírtak szerint 5%-ot tart vissza, ami 1.012.500 Ft

A fentiekből látszik, hogy időközi kifizetési kérelmek benyújtásával 4.146.217 Ft támogatás
igényelhető még 2015.október 31.-ig.
A támogatás intenzitása 2015. február 12. állapot szerint: 74,5 %

Elkülönített számla hiánya 2015. február 28-án: 1.486.494.Ft

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség
2015. június 30.-án lejár a 3 fő varrónő, 2015. július 31.-én pedig a 3 fő betonelem gyártó 10
hónapos bértámogatási időszaka. Ezt követően a szövetkezet köteles 5 hónapig
továbbfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatni a 6 fő célcsoport tagot. (A Pályázati
Útmutató C.10. pontja szerinti feltételekkel)
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2015. július 1-től 2015. november 30-ig 3 fő varrónő bérét a szövetkezet bevételeiből
szükséges fizetni. Ez havi 366.000 Ft + kb.58.840 Ft járulék fizetési kötelezettséget jelent.
5 hónap alatt összesen 1.830.000 Ft + kb. 292.700 Ft járulék kiadást eredményez

2015. augusztus 1-től 2015. december 31-ig a 3 fő betonelem gyártó bérét a szövetkezet
bevételeiből szükséges fizetni. Ez havi 366.000 Ft + kb. 58.840 Ft járulék fizetési
kötelezettséget jelent.
5 hónap alatt összesen 1.830.000 Ft + kb. 292.700 Ft járulék kiadást eredményez.

A 6 fő hátrányos helyzetű célcsoport tag 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettsége
összesen 3.660.000 Ft + kb. 588.400 Ft járulék terhet jelent a szövetkezetnek.

A feltüntetett járulékok összege a jelenleg is foglalkoztatott munkavállalók esetén nyújt
valós számadatot.

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése mellett 2015. október 31.-ig szükséges a
szövetkezet bevételeiből az elkülönített számlára vissza helyezni a NAV által inkasszózott
1.292.000 Ft-ot, illetve két fő támogatás nélkül foglalkoztatott varrónő január havi bérét és
járulékát, ez az összeg 194.494 Ft.
Az elkülönített számla hiánya összesen: 1.486.494 Ft

Amennyiben ez az összeg nem kerül vissza helyezésre az elkülönített számlára a szövetkezet
nem tud elszámolni a támogatás felhasználásával az Irányító Hatóság felé.

5. Összegzés:
A pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása az ütemterv szerint halad. Az indikátor
mutatók teljesítése folyamatos. Rendszeres az Időközi kifizetési kérelmek és Beszámolók
benyújtása, melyek minden alkalommal elfogadásra kerültek. A beszerzések határidőre
teljesültek.
Ha az elkülönített számlán nem lenne hiány, illetve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
teljesítése nem okozna problémát a pályázat sikeresen zárható és elszámolható lenne.

6/9

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Vegyük kezünkbe a sorsunkat”
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása
TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0339

Tehát a sikeres zárás feltétele, hogy a szövetkezet tevékenységei nyereséget termeljenek, így
finanszírozhatóvá válik a hiány visszahelyezése az elkülönített számlára.
A nyereség termeléséhez szükséges a folyamatos, maximális teljesítménnyel működő
gyártás. Ehhez pedig megrendelésekre van szükség.
A betonelem gyártás a nem megfelelő telephely hiányában nem tud maximális
teljesítménnyel működni. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, de a telephely
minősége, nagysága nem engedi, hogy a munkavállalók folyamatosan 8 órán keresztül
gyártani tudják a beton elemeket. Gondot jelent az értékesítés folyamán a beton elemek
minősítésének hiánya is.
A varrodában a személyi és a tárgyi feltételek szintén biztosítottak. Gondot a megrendelések
alacsony száma jelenti, illetve a megrendelőkkel, szerződésben foglalt egységárakra,
darabszámokra kötött feltételek. Ha az elkészített termék nem fedezi legalább a bekerülési
önköltséget, veszteséges a működés.

A jelenlegi helyzet kialakulásához vezető problémák a következők lehetnek:
- Elhúzódó pályázati bírálat:
A pályázatban benyújtott ütemezés szerint 2014. január hónaptól kezdte volna meg a
megvalósítást a szövetkezet. Ezzel szemben a támogató levél 2014. áprilisában érkezett
meg és a megvalósítás 2014. május hónappal kezdődött.
A bírálat elhúzódása azért okozott problémát, mert a betonelem gyártás az eredeti
ütemtervben tavasszal kezdődött volna és a varroda működése is ekkor lett volna
beindítva. Mivel a közfoglalkoztatási pályázatot február hónapban le kellett adnia az
Önkormányzatnak, ezért a bizonytalan pályázati eredmény miatt a programba
betervezésre került a betonelem gyártás. A szövetkezetnek meg kellett várnia a
közfoglalkoztatási programban szereplő időszak végét és csak ezt követően kezdhette
meg munkáját. Ezért kerülhetett sor az őszi kezdésre. A közfoglalkoztatási programhoz
kapcsolódik a varroda problémája is. 2014. február hónapban lejárt a varrodai
programelem, melyet a 2014. évi közfoglalkoztatási programba nem építettek be.
A varrodában dolgozó közfoglalkoztatottaknak kívántak segítséget nyújtani azzal, hogy
2014. március hónaptól a szövetkezet beindította varrodai tevékenységét, amit a
pályázatban szeretett volna megvalósítani. Mivel a pályázat eredménye ekkor még
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ismeretlen volt a szövetkezet számára, így a Munkaügyi Központ bértámogatási
programja keretén belül felvételre került 9 fő varrónő.
- Túlfoglalkoztatás problémája:
A varroda a felvett 9 főnek megfelelő mennyiségű megrendelésekkel nem rendelkezett,
így már április hónaptól kezdődően problémát jelentett a bérek és járulékok kifizetése. A
könyvelő és az ügyvezető elnök jelezte a problémát a vezetőségnek. Ennek ellenére
tovább foglalkoztatták a varrónőket. Ez ahhoz vezetett, hogy nagyobb összegű járulék
fizetési kötelezettség halmozódott fel, melyet a NAV inkasszózott is a pályázat
elkülönített számlájáról, összesen 1.292.000 Ft-ot. Bár ez a fizetési kötelezettség nem a
pályázatból eredt, az elkülönített számla hiánya kifizetési és elszámolási problémát fog
okozni a pályázat megvalósításában előreláthatólag 2015. második felétől.
- Beton elem gyártás problémái:
Az elhúzódó pályázati bírálatnál említett problémákon kívül, mely a késői gyártás
megkezdését említette, gondot jelent a nem megfelelő telephely. Probléma a nem
megfelelő méretű és nem megfelelő minőségű munkafelület. Ezáltal a munkavállalók
nem tudnak nyolc órában beton elemeket gyártani. A beton elemek minősítésének hiánya
is problémát okoz az értékesítés során. A szövetkezet ehhez a tevékenységhez
Technológiai tervvel nem rendelkezik. A gyártást a betonelem gyártó géphez tartozó
általános technológiai leírás alapján végzik. A pályázati kiírás nem engedélyezte
alapanyagköltség betervezését a költségvetésbe, így a gyártáshoz szükséges alapanyag
beszerzése szintén problémaként jelentkezik a tőke hiánya miatt.
- Ügyvezető elnök terheltsége:
A szövetkezet egy gazdasági társaság, ahol cél a profit termelése. A mindenkori
ügyvezető elnök feladata a gazdaságos termelés kialakítása, irányítása. A feladatok
ellátása teljes embert kíván, aki legalább napi 8 órában képes foglalkozni a szövetkezetet
érintő tevékenységek ellátásával. Az előző ügyvezető elnök az Önkormányzatnál
betöltött munkaköre mellett képtelen volt maximálisan ellátni a szövetkezet elnöki
tisztségével járó feladatait is. A tevékenységek folyamatos irányítása, a minőség
ellenőrzése, az alapanyagok beszerzése, az értékesítési feladatok ellátása naponta több
órát igénylő feladat. Kötött munkaidővel rendelkező munkavállaló ezen feladatok
ellátására képtelen.
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A szövetkezet tevékenységei három különböző speciális szakmai ismeretet igényelnek.
Szakmai tanácsadók, segítségnyújtók hiányában, ezen tevékenységek nem tudnak
gazdaságosan működni.
- 3 hónap vezető nélküli működés:
A szövetkezet életében nagy problémát jelentett, hogy Hunya Péter ügyvezető elnök
2014. december hónaptól, lemondása miatt már nem hozott érdemi döntéseket a
termeléssel, megrendelésekkel és egyéb működéssel, adminisztratív feladatokkal
kapcsolatos ügyekben. Az elhúzódó ügyvezető elnök választás miatt és alelnök
hiányában a szövetkezet vezető nélkül maradt közel három hónap időtartamra. A
tevékenységek irányítása esetleges volt a tagok, munkavállalók és szolgáltatást nyújtók
részéről.

6. Megoldási javaslat
A szövetkezetnek nyereséget kell termelnie ahhoz, hogy a pályázatban vállalt
továbbfoglalkoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, illetve, hogy az elkülönített
számlára vissza tudja helyezni a NAV által inkasszózott összeget.
A nyereség termeléséhez szükség van folyamatos megrendelésekre. Ezért a legfontosabb
feladata a szövetkezetnek az értékesítési feladatok ellátása.
A szövetkezet pénzügyi problémáinak megoldása magas számú megrendelések nélkül
nem biztosított.
A pályázatban elkészített Marketing tervben és Piackutatásban foglaltak alapot
nyújthatnak a feladat ellátásához.

Gyomaendrőd, 2015. március 6.

Béni Hella
projektmenedzser
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TÁJÉKOZTATÓ BESZÁMOLÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. február 10.
napján megtartott közgyűlése Hunya Péter szövetkezeti elnök lemondása miatt új elnöknek
személyemet, Fülöp Istvánt választotta meg.
Elsődleges teendőim között a Szövetkezet működésének jogi, pénzügyi és termelési
vonatkozású feltételrendszereinek átvilágítását végeztem el munkatársaimmal. A Szövetkezet
valamennyi tevékenységi körére kiterjedően anyag-, eszköz- és készletleltárt végeztettem.
Ezen tapasztalataimról és a megtett intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselőtestületet.
A választást követően 2015. február 18-án került sor ügyvéd jelenlétében a teljes körű átadásátvételre. Ettől a naptól végzem jogilag is felhatalmazva a Szövetkezet irányításával
kapcsolatos elnöki operatív munkát.
Munkámat az erőforrások számbavételével kezdtem. Megismertem, illetve megvizsgáltam
azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek a Szövetkezet gazdálkodásának eszközeiként
a működés feltételeit biztosítják.

Személyi feltételek
Számszerűségét a futó pályázatokban vállaltak határozzák meg - TÁMOP pályázat: 3 fő
betonelem-gyártó, 3 fő varrónő; Sui Generis pályázat: 2 fő tagi munkavégzés keretében
foglalkoztatott személy -, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentek,
továbbá 1 fő bolti üzletvezető szövetkezeti alkalmazottként a nagylaposi élelmiszer üzletben,
és az elnök mint tagi munkavállaló.

Tárgyi és működési feltételek
Betonelem-gyártás
A pályázatban vállalt betonelem-gyártás hatékony gyártási feltételeinek szinte teljes a hiánya.
A betonelem-gyártó gép ősz óta üzemképtelen. Javításáról az elmúlt két hét során
gondoskodtam. A gyártáshoz szükséges betonfelület komoly hibái, valamint a téli
munkavégzéshez szükséges feltételek hiánya tovább korlátozzák a gyártási folyamatot.
További komoly gondot jelent, hogy a gyártáshoz szükséges anyagszükséglet biztosításához
nem áll rendelkezésre saját erő. A pályázatban vállalt tevékenység az eddig eltelt időszakban
gyakorlatilag manufakturális keretek között zajlott.
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Rendkívül sürgető feladat, hogy a jelenleg alkalmazott gyártási technológia, illetve az így
készült termék minőségi bevizsgálása megtörténjen. A szabványosítás és a minőségi
bizonyítvány hiánya a piaci értékesítést nem teszi lehetővé.
Jelenleg gyakorlatilag rendkívül rossz hatékonysággal „raktárra” folyik a termelés.
Varroda
A varrodai gyártás gépi eszközfeltétele 8-10 fő foglalkoztatásához adott. A döntően
bérmunkában való termelés összes problémája jelen van (ciklikus megrendelői igény,
alacsony termelési hatékonyság, magas fajlagos költségek, stb).
Megoldásra váró sürgős feladatot jelent az árképzéshez szükséges költségelemek
beazonosítása és meghatározása.
Erre a termelési tevékenységre is kedvezőtlen hatást gyakorol a Szövetkezetet érintő általános
likviditási probléma, melynek következménye, hogy saját termék gyártására csak akkor van
lehetőség, ha a megrendelő egyfajta bizalmi elv alapján előfinanszíroz.
Összességében elmondható, hogy az előzőekben említett problémák ellenére a piac által
nyomott árban végez termelési tevékenységet a varroda, melynek árbevétele a Szövetkezet
pénzügyi helyzetét jelentősen nem javítja.
A jelenleg meglévő varrodai foglalkoztatotti létszám 3 fő. Ehhez a foglalkoztatotti létszámhoz
közel két hónapos megrendelési állománnyal rendelkezik a varroda. Ezen megrendelés
biztosítása is az elmúlt hetek munkájának eredménye.
Élelmiszer bolt
Működéséhez biztosított a szükséges eszköz- és árukészlet. A Sui Generis pályázat további
eszközbővítést eredményez.
Az árukészlet folyamatosan biztosított.
Az üzlet forgalma a jelenleg meglévő költségszint mellett szerény mértékű jövedelmezőséget
biztosít. A várható forgalom és a kalkulálható költségek mellett az üzlet működtetése
középtávon biztosítható.

Pénzügyi helyzet
A Szövetkezet pénzügyi vezetője által készített szöveges beszámoló és költségelemzés mellett
becsatolásra került a Főkönyvi kivonat, az Egyszerűsített éves beszámoló a 2014. évről, és a
2015. év első két hónapjáról, mely dokumentumok részletesen bemutatják a Szövetkezet
pénzügyi helyzetét.

2

A Szövetkezet működésével kapcsolatos lényeges megállapítások
A Szövetkezet működésének és pénzügyi stabilitásának megteremtését a TÁMOP pályázat
keretében, a termelési folyamatok beindításához nyújtott pénzügyi támogatás lett volna
hivatott megalapozni.
Már most megállapítható, hogy a sokrétű tervezési, szervezési és kivitelezési probléma
következtében még részlegesen sem lesz teljesíthető az elvárásoknak megfelelő működés.
Véleményem szerint egy komoly hiba már a pályázat benyújtásának időszakában történt.
Mindannyiunk előtt közismert, hogy a piacra való gyártás és értékesítés termelési feltételeinek
megteremtése komoly szakértelmet igényel, mellyel a Szövetkezet vezetése és a pályázatot
elkészítő, annak vállalt tevékenységeit és mutatóit megállapító csoport nem számolt.
Mindezek következtében a két termelési tevékenységben (varroda, betonelem-gyártás) a
bértámogatás megszűnését követően a 3-3 fő további öt hónapon át tartó kötelező
továbbfoglalkoztatásának költségei (bér+járulék, helységbérlet, stb) nagy valószínűséggel
nem biztosíthatók. Tovább nehezíti a helyzetet az a szintén a pályázat fenntartási
kötelezettségeként megjelenő tény is, hogy további 18 hónapon át fenn kell tartani a
Szövetkezetben a két termelési ágat.
A betonelem-gyártás anyagszükségletének külső forrásbevonással történő megvalósítása
rendkívül fontos, csak így biztosítható e gyártási tevékenység működtetése még a projekt
fizikai megvalósításának időszakában is, ugyanis a Szövetkezet főszámláján nem áll
rendelkezésre e célra forrás, a pályázat pedig termelési alapanyag beszerzésére nem
tartalmazott forrást egyik termelési ágban sem.
További jelentős problémaként van jelen az, hogy az előző vezetés időszakában a TÁMOP
pályázat támogatásának fogadására nyitott számláról járulékfizetési kötelezettség
elmulasztása miatt a NAV mintegy 1,3 millió forintot inkasszált. Sajnos még egyéb más,
bérjellegű kifizetés is történt erről a számláról. Ezen kifizetés és az inkasszálás nem tartozott a
pályázati támogatásból finanszírozandó költségnemek közé.
Fontos tény az, hogy amennyiben ez a mintegy másfél millió forint nem lesz visszafizetve a
projektzárás időpontjáig a pályázati alszámlára, a pályázó nem tud elszámolni a támogatással.
A Sui Generis pályázat esetében a problémát a foglalkoztatáshoz kapcsolódó vállalás jelenti: a
nyitva tartási idő meghosszabbításának kérdése, annak technikai megvalósítása, illetve az
anyagi felelősség leszabályozatlansága. Ezen problémák megoldása már folyamatban van.
A TÁMOP-os pályázatban vállalt két termelési folyamat már a tervezés időszakában sem volt
kellően átgondolt, tekintettel azok anyag- és eszközszükségletére, a termékek
értékesíthetőségére. Tovább nehezítette és jelenleg is nehezíti a helyzetet, hogy a
projektmenedzsment tagjai a megvalósítás eddigi időszakában nem fordítottak körültekintő
figyelmet sem a termelésre, sem az értékesítésre.
A jelenleg rendelkezésre álló tényadatokból az a következtetés vonható le, hogy a pályázat
fenntartásához kapcsolódó kötelezettségek külső támogató forrás bevonása nélkül nem
lesznek teljesíthetők. A projektmenedzsment tagjainak a jog-, feladat-, hatás- és felelősségi
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körüknek megfelelő módon és mértékben szükséges a projekt eredményes megvalósításában
részt vállalniuk.
A Szövetkezet működésével kapcsolatos kiterjedt képet jelen beszámoló mellett a mellékelten
csatolt részbeszámolók adnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett anyagot megtárgyalni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. március 10.

Fülöp István
elnök
Mellékletek:
− Pénzügyi részbeszámoló
− Elemzés
− Egyszerűsített éves beszámoló 2014. évről
− Egyszerűsített beszámoló 2015. 01-02. hóról
− Főkönyvi kivonat
− Sui Generis pályázat részbeszámolója
− TÁMOP pályázat részbeszámolója
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi útfelújítás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megkezdtük a városban található felújítandó útszakaszok felmérését, melyhez
kértük az Önök segítségét is. A felméréssel párhuzamosan érkeztek lakossági kérések is.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a rendelkezésre álló forrást meghaladó javaslat és kérelem érkezett be, ezért
rangsor felállítása szükséges.
Jelen előterjesztés mellékletét képző Excel táblázat tartalmazza a javítandó útszakasz helyét, a javítás indokát és a
tervezet javítási technológiát, valamint a javítás becsült egységárát.
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/utjavitas_2015.xlsx
A táblázat segítségével a T. Képviselők és Bizottsági tagok egyénileg is összeállíthatják az általuk javasolt
beruházási programot.
Az összeállítás során fontos figyelembe venni a rendelkezésre álló források összegét és a beruházás várható
járulékos költségeit:
Rendelkezésre álló forrás a 2015. évi költségvetésben
Útfelújítás és kátyúzás
Új utak építése
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
szakfeladat terhére
Köztemetők felújítása (utak, kerítés,
ravatalozó felújítás)

30 000 000 Ft
13 000 000 Ft
20 000 000 Ft
8 000 000 Ft
71 000 000 Ft

Várható járulékos költségek (becsült):
·

Műszaki ellenőrzés és előkészítés: bruttó 1.700.000 Ft

A rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni a 15 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért a Képviselő-testületi munka leegyszerűsítése érdekében célszerű a
műszaki tartalom meghatározásával egyidejűleg a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges döntések
meghozatala is, jelen estben a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása.
A kivitelező kiválasztására a Kbt 122/A. §-a alapján ajánlattételi felhívás közzététele nélküli eljárás szabályai (három
ajánlat bekérése) alkalmazhatók.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési: Nyíri-Szmolár Eszter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Az ajánlattételi felhívás alapját a műszaki dokumentáció képzi. Nem
megfelelő minőségű dokumentáció esetén az önkormányzatra nézve előnytelen szerződés kötődik meg, vagy
esetleg jogorvoslati vitákat válthat ki, továbbá 1 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 91/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. §-a alapján az építési engedély alapján történő kivitelezés során –amennyiben az közbeszerzés
köteles- kötelezően alkalmazni kell műszaki ellenőrt. Mindezek alapján és az igen jelentős becsült bekerülési
költségre való tekintettel javasoljuk, hogy a műszaki dokumentáció elkészítésével bízzuk meg a leendő műszaki
ellenőrt. A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló ajánlatkérés a Képviselő-testületi ülésig megtörténik.
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1. döntési javaslat
"Beruházási program elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi útépítési és felújítási beruházás műszaki tartalmát az
alábbiak szerint határozza meg:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottság kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi útépítési és felújítási beruházásközbeszerzési Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

Közbeszerzési: Nyíri-Szmolár Eszter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Műszakiellenőr

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Korábban már tájékoztattuk a testületet arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében előírt, közterületeknek és közintézményeknek az önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezésének tilalmával kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatal információt kért a
törvény végrehajtásának települési helyzetéről.
A kormányhivatalnak adott válaszban jeleztük, hogy a Képviselő-testület még nem fejezte a felülvizsgálati és
névmódosítási eljárást.
A további feladatok meghatározása érdekében ismét összefoglaljuk az eddig megtett lépéseket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely
közterület elnevezés. A testület felhatalmazta a bizottságot, hogy felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat
összeállításhoz a bizottság szakértőket vonjon be és szükség esetén szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását is.
A döntést követően megjelent újságcikkek és híradások hatására több elnevezési kezdeményezés és lakossági
tiltakozó petíció érkezett a Képviselő-testülethez. Magánszemélyek és civil szervezetek adtak javaslatot új
elnevezésekre, de egész utcaközösségek fejezték ki az elleni tiltakozásukat, hogy megváltozzon az közterület neve.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 136/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozatával az előkészítő bizottság javaslata
alapján elfogadta azt a 17 névből álló listát, amelyen vélhetően olyan közterület nevek vannak, amelyek
feltételezhetően köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez.
A hatáskörrel rendelkező döntéshozó kinyilvánította, hogy a kétségeket kizáró és megalapozott döntés meghozatala
érdekében szükségesnek látja, hogy a javaslatban szereplő közterület nevekről be kell szerezni az MTA
állásfoglalását.
A polgármester 2013. április 3-ai keltezésű levélben kereste meg Pálinkás József MTA elnököt a javaslatban
szereplő 17 közterület elnevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra.
Július elején a polgármester tájékoztató levelet küldött a képviselőknek arról, hogy az MTA Jogi Főosztályától 2013.
május 27-én kapott tájékoztató, értelmében a helyi kötődésű nevek ügyében az MTA Bölcsészettudományi Kutató
Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név esetében pedig már született
állásfoglalás. Annak érdekében, hogy a képviselő-testület új megnevezésről is döntést tudjon hozni, 2013. júniusaugusztus havában internetes közvélemény kutatást is végeztünk. Ebben arról szavazhattak a Gyomaendrődiek,
hogy a várhatóan módosításra kerülő utcanevek helyébe a javasoltak közül melyek legyenek beterjesztve.
Augusztus 29-i ülésén ismét tárgyalta a döntéshozó az utcanevek kérdését. A testület a tájékoztató kapcsán hozott
410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatában úgy rendelkezett, hogy elfogadja az önkényuralmi rendszerekhez
köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy az érintett
közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató Központ vizsgálati
eredményének megérkezését követően dönt az új elnevezések valamilyen szintű lokális társadalmi elfogadottságára
is figyelemmel.
A döntéshozatali eljárást és döntés előkészítést tovább bonyolította az is, hogy időközben az akkori közéleti viták
eredményeként, az MTA visszavonta azt az állásfoglalás listáját, amelyben kategorikusan minősítette
(„használható”, „használható, de aggályos”, „nem javasolt”) az állásfoglalásra beküldött névjavaslatokat.
42

Többszöri érdeklődésre végül 2013. november 18-án e-mailben, majd postai úton is megkaptuk a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának szakvéleményeit.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a szakértői testület véleményére, a
lakossági és képviselői javaslatokra, továbbá az MTA állásfoglalására figyelemmel a november 20-i ülésén alakította
ki a Képviselő-testület elé terjesztett javaslatát.
A Képviselő-testület 2013. novemberi ülésén tűzte napirendre az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
nevek módosításának döntéshozatalát.
A Képviselő-testület a módosításra felterjesztett közterületi nevek megítélése körüli ellenvélemények, továbbá az új
névjavaslatok kapcsán felmerült nézeteltérések eredményeként egyenként külön-külön szavazott az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság által benyújtott döntési javaslatában szereplő 17 utca
elnevezéséről.
A szavazás eredményeként a 17 közterületi névből 10 került módosításra. Döntött továbbá arról is, hogy
amennyiben a szavazások során valamelyik javasolt utcaelnevezés nem kapja meg a szükséges számú igen
szavazatot, azok esetében a Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy névadási javaslatát egy új eljárás keretében terjessze elő a képviselő-testület
december havi ülésére.
A decemberi ülésen a Képviselő-testület nem döntött újabb névmódosításról, hanem a 621/2013. (XII. 19.) Gye. Kt.
határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2013.
novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási javaslatát egy új eljárás keretében készítse elő. A
javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat, vegyen igénybe szakértői véleményeket.
A döntéshozó testület 2013 decemberében azért döntött úgy, hogy a döntést elhalasztva, azt gyakorlatilag az új
képviselő-testületre hagyja, mert a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése
rendelkezései szerint „a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás
szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.” Akkor már sejthető volt, hogy a legkorábbi
lehetséges választási időpontként megjelölt 2014. április 6-át figyelembe véve legkorábban 2014. január 6-a után
már nem lesz lehetőség utcanevet változtatni a szavazás napjáig. Ezt követően a májusi Európa Parlamenti, majd
az októberi önkormányzati választások miatt gyakorlatilag egész 2014-ik évben nem volt lehetőség a kérdés újból
napirendre tűzésére. Az októberi önkormányzati választást követően az 5. egyéni választókerületi képviselői
lemondás miatt 2015. március 1-ére időközi választás is került kitűzésre.
Az időközi választás lezárultával ismét foglalkozni kell az elnevezések teljes körű felülvizsgálatával.
Figyelembe kell venni az ismételt felülvizsgálat során, hogy az eredeti listából megmaradt 7 névből 6-nál nincs
egyértelmű MTA állásfoglalás, csak az érintett személy életútjának tárgyilagos történeti leírása, így annak
megítélése a döntéshozó mérlegelésén fog múlni. 1 név esetén az MTA nem talál adatot. Itt a megyei levéltártól
kértünk segítséget aki – kutatási kapacitás hiány miatt – csak annyi adatot tudott felkutatni, hogy a név már 1940ben létezett. Mivel nem tisztázott teljes körűen a név eredete, így további vizsgálatokra lenne szükség. Erre a
levéltárnak, de az önkormányzatnak sincs jelenleg kapacitása, mivel 23 év községi ülési jegyzőkönyvét kellene
módszeresen átvizsgálni.
A korábbi, egyértelmű minősítést is hordozó MTA állásfoglalás – ezt később visszavonták – alapján vélhetően 3
közterület név nem felel meg a törvényi követelményeknek. 1 használható, de aggályos, 2-ről csak további
állásfoglalás kéréssel állapítható meg az esetleges törvénynek való meg nem felelés. 1 utca esetében pedig a Békés
Megyei Levéltárban kell kutatásokat végezni és ezt követően az MTA állásfoglalását kérni.

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy készítse elő az önkényuralmi rendszerekhez köthető neveket hordozó
közterületek elnevezésének módosítását.
A megalapozott döntés érdekében a 2013-ban összeállított listából még fennmaradt 6 név esetében szerezze be a
minden kétséget kizáró, egyértelmű MTA állásfoglalást.
Egy név esetében keresse meg a Békés Megyei Levéltárat a név eredetének felkutatására, majd szükség szerint az
MTA állásfoglalás beszerzésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16) Korm.
rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról, valamint a
bizottság tagjairól.
A Települési Értéktárba 2014. évben a Gyomán kitenyésztett Magyar Autósex tyúkgalamb került felvételre. Az
Albizottság javasolta a Megyei Értéktárba történő felvételét is, mely jelenleg folyamatban van.
Az előző beszámoló óta a települési értéktárba felvett helyi értékek:
javaslatot tevő:
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
GYÜSZTE
Papp Zsigmond hagyaték
Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
Kállai Ferenc hagyaték
Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
Endrődi csizmadia és cipész hagyományok
Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
Szent Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség
Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
Endrőd népi vallási hagyományai és népszokásai
Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
A fentiek közül az Albizottság a Kállai hagyaték, az endrődi csizmadia és cipész hagyományok, valamint a Szent
Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség értékek vonatkozásában a Megyei Értéktárba történő felvételt
kezdeményezte.
2014. december 15-én megjelent a HUNG—2014 C kódszámú hungarikum pályázat, amely segítségével 2015.
január 5 és október 31. között rendezvényeket és helyi értéktárakat segítő tevékenységeket lehet megvalósítani
500.000Ft és 2.000.000,-Ft közötti támogatási összegből 100% támogatással. A keretösszeg alapvetően a helyi
értéktárakra vonatkozik és a kiíró Földművelésügyi Minisztérium a teljes támogatást előlegként odaadja a nyertes
pályázóknak, így a kisebb civil szervezeteknek, önkormányzatoknak is lehetőség biztosít elképzeléseik
megvalósítására.
Támogatási célterületek:
I. Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek
felkutatása és dokumentálása útján
II. Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és
népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek
megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, önrész biztosítása az önkormányzat részéről nem
kötelező.
Az I-es támogatási célterület esetében projektünk január 6-án feltöltésre került az elektronikus rendszerbe és január
9-én postai úton is megküldtük a kinyomtatott és aláírt adatlapokat, valamint a felhívás szerint előírt mellékleteket. (A
NAKVI 2015.01.08.-án felfüggesztette a 1. célterülethez tartozó pályázatok benyújtásának lehetőségét.)
A Települési Értéktár Albizottság által meghatározott célok megvalósításához a helyi értéktárunkban még nem
szereplő nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatásával, a nemzeti értékek gyűjtését elősegítő szakmai
programok, tapasztalatcserék szervezésével és azok vizuális dokumentálásával kívánunk hozzájárulni.
A projekt keretében szeretnénk egy ösztönző kisfilmsorozatot és brossúrát készíteni, amely bemutatja a már feltárt
értékeket, illetve a kutatási irányvonalakat. A helyi műsorszolgáltatón történő bemutatással célunk, hogy a helyi
lakosságot, a civil közösségeket, valamint az idelátogató turistákat és hagyományőrző csoportokat arra buzdítsuk,
hogy vállaljanak aktív szerepet az értékké nyilvánítás és az értékek újraélésének folyamatában. Mindezt roll-up
készíttetésével és a város frekventált helyen történő elhelyezésével kívánjuk az érintett célcsoport felé
kommunikálni.
A pályázat II-es támogatási célterületére a Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete, valamint a GYÜSZTE is
nyújtott be pályázatot.
A pályázatok elbírálásról az előterjesztés készítés időpontjában még nincs tudomásunk.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendr?d Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete elfogadja a Települési Értéktár
Albizottság beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásának kezdeményezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jogszabályi háttér
A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000.
(XII. 11.) OGY határozat kinyilvánította, hogy „a Nemzeti Drogellenes Stratégia eredményességének legfontosabb
letéteményese a helyi közösség. ….
A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mely összehangolja a helyi
intézkedéseket és kezdeményezéseket, valamint fórumot teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi
közösség területén működő intézmények számára. A Fórum az a fontos láncszem, mely biztosítja a stratégiai
gondolatok valósággá válását.”
Fenti számú határozat hosszú távú célként fogalmazta meg a helyi kábítószerügyi egyeztető fórumok rendszerének
kiépülését.
2000 óta eltelt időszakban az Országgyűlés több határozatában is foglalkozott a Nemzeti drogellenes Stratégia
megvalósításával. Jelenleg a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábítószer-bűnözés ellen szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozat van hatályban, mely határozat a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumokkal kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:
„Erősödjék a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) helyi szerepvállalása és koordinációs tevékenysége. Minden
járásban működjön helyi kábítószerügyi egyeztető fórum, a kormányhivatalok, helyi önkormányzatok, egyházi és civil
szereplők, valamint a köznevelési intézmények, az érintett egészségügyi és szociális ellátók részvételével.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) az elmúlt évtizedben a helyi közösség fontos szervezeteivé váltak.
Alkalmasak helyi programok és akciók kezdeményezésére, tervezésére, értékelésére, a helyi közösség valós
szükségleteire épülő egészségfejlesztési tevékenység összehangolására. Célkitűzés a KEF-ek munkájának
hatékonyabbá tétele, hatókörük kiterjesztése, az önkormányzat szerepének és felelősségvállalásának erősítése,
továbbá a kormányhivatalokkal való együttműködés erősítése és jogi kereteinek kialakítása.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenysége helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a
megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját.
Egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával a helyi szinten megvalósuló kábítószer-megelőző és
-kezelő tevékenységet irányítja, ésszerűsíti a helyi szükségletek feltárásával és az ezekre épülő stratégiák
kimunkálásával. Ezek alapvetően nem programok megvalósítását végző szervezetek, hanem a szakmai
együttműködést segítő fórumokként értelmezhetők.
Az állami feladatellátás területén bekövetkező szerkezeti és szervezeti változások új helyzetet és új lehetőségeket
teremtenek a helyi együttműködések területén. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer, a köznevelés
szervezésének, irányítási és felügyeleti rendszerének változása, a kormányhivatalok és az egészségügyi tervezésért
és ellátás-szervezésért felelős struktúrák szerepének erősödése, az együttműködés új, hatékony formáinak
kialakulását teszi lehetővé és egyben szükségessé. A helyi önkormányzatok feladatkörének változása, új
értelmezési keretbe helyezi a helyi kábítószerügyi koordinációt is.
A helyi együttműködés biztosítja azt, hogy egy adott településen működő, illetve onnan hozzáférhető szolgálatok,
szolgáltatások egymással összhangban végezzék munkájukat, és képesek legyenek a lelki egészséghez és azon
belül a kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó problémák hatékony kezelésére, a szervezeti határokon átnyúló
megelőzési és betegellátási, esetvezetési feladatok elvégzésére. Ennek megfelelően cél, hogy - a közigazgatás
átalakult rendszerére tekintettel - létrejöjjenek, illetve újjászerveződjenek azok a helyi együttműködési fórumok,
amelyekben a kábítószer-probléma kezelésében felelősséggel rendelkező és jártas egészségfejlesztő, megelőző és
kezelő tevékenységet folytató köznevelési, népegészségügyi és szociális ellátó, valamint bűnmegelőzési és
bűnüldözési szervek vesznek részt.
A Fórumok működésében az önkormányzati, a helyi társadalmi szervezetek és a kormányhivatalok által felügyelt
szervezetek egyaránt fontos szereplők. A közigazgatási szervezetek és a kábítószer-használat elleni fellépésben
közreműködő civil, egyházi szolgáltatók közötti partnerségnek mint alapelvnek az érvényesülését a megnövekedett
állami felelősségvállalással működő struktúrában is biztosítani kell.”
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) rövid bemutatása
Magyarországon közel 90 KEF működik városi, kerületi, kistérségi, megyei, illetve regionális hatáskörrel. A KEF-ek
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feladata, hogy összehangolják a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér – a közösség és
együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés – intézményeinek munkáját.
Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi stratégiát dolgoznak ki a
kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására
törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást
megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a drogprobléma
kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.
Térségünkben működő KEF –ek
Gyomaendrőd környezetében évek óta működő KEF-ek találhatóak, melyek tapasztalataira, eredményeire
támaszkodva, a városban is sikeres fórumot tudunk létrehozni.
A Bélés Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2003-ban alakult meg a Békés Megyei Kábítószerügyi
Koordinációs és Tanácsadó Testület, mely 2010 óta Békés Megyei KEF (továbbiakban BMKEF) néven dolgozik
tovább.
A BMKEF célként határozta meg, hogy Békés megyében összehangolt, hatékony drogprevenciós tevékenység
működjön annak érdekében, hogy a megye lakói körében a legkisebb kárt okozzák úgy testi, mint lelki betegség
formájában.
A BMKEF legfőbb feladata a kábítószerrel kapcsolatos társadalmi problémák csökkentésén, kezelésén munkálkodó
intézmények, szervezetek tevékenységeinek összehangolása, koordinálása, együttműködésük segítése, helyi
színtereken az önkormányzat és az egyházak bevonásával. Feladata továbbá a települési KEF-ek létrejöttének
elősegítése, és a már működő helyi KEF-ek együttműködésének, tapasztalatcseréjének kezdeményezése.
A megyei drogellenes stratégia részeként kiemelendő cél, hogy a városi KEF-ek mellett valamennyi járásban
működjön ilyen szervezet, ezzel is segítve a megye teljes és egységes megelőző ellátásának biztosítását,
esélyegyenlőséget teremtve a megye valamennyi lakosa számára.
Békés megyében működő KEF-ek:
Település neve
Békéscsaba
Békés
Gyula
Orosháza
Szarvas

KEF kialakulásának ideje
2001. június 16.
2001. július 5.
2001. április 27.
2001. január 18.
2004. augusztus 28.

jellege
helyi
kistérségi
helyi
helyi
helyi

Önkormányzatunk ez ideig nem kezdeményezte a helyi KEF megalakítását, a témával azonban – beszámoló
drogprevenciós tevékenységről, bűnmegelőzési koncepció elfogadása - rendszeresen foglalkozott. A kábítószer
fogyasztás – mint szociális és gazdasági alapokon létrejövő probléma – negatív hatásai az ifjúságra, és a
társadalom egészére sokrétűek. Elkerülésük, illetve csökkentésük komplex, a társadalom széles rétegeit mobilizáló,
összehangolt erőfeszítést igényel. Ezért jelen előterjesztéssel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára a helyi
kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozását.
A KEF feladatai különösen az alábbiak:
a drogprobléma kezelésére vonatkozó helyi stratégia elkészítése,
adatok feltárása, helyzetértékelés végzése, a szükséges feladatok feltérképezése,
Információ áramlás biztosítása,
javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára,
helyi erőforrások mozgósítása,
helyi szereplők tevékenységének összehangolása,
párhuzamosságok kiszűrése,
alulról jövő kezdeményezések támogatása,
szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása,
kapcsolódás az országos programokhoz,
visszacsatolás a helyi és országos szintekhez,
országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvétel koordinálása és elősegítése szakmai
ajánlóként.
A KEF-ek helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportokként működnek, összefogják az adott település
mindazon intézményeit, melyek a helyi drogprobléma kezelésében akár közvetlenül, akár közvetetten szerepet
vállalnak, ezért tagjai közé az alábbi intézmények, szervezetek meghívását javasoljuk:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium,
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
Térségi Szociális Gondozási Központ,
Városi Egészségügyi Intézmény,
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-

Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala,
Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs,
Gyomaendrőd Polgárőr Egyesület.

A KEF megalakításához egyeztető fórum összehívását javaslom az Önkormányzat számára, ahol a meghívott
intézmények az önkormányzat koordináló tevékenysége mellett dönthetnek a KEF megalakulásáról, működési
szabályzatának kialakításáról.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai
tevékenységének előmozdításához, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek
folytatólagos működésének támogatásához, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítéséhez pályázat nyújtható
be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez. A pályázatok általában évente kerülnek kiírásra.
A pályázat lehetőséget biztosít a Pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült, és a
képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben
meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő
feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása.
A pályázat céljainak megvalósítása érdekében a Pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak alatt legalább négy
alkalommal KEF üléseket szervez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Helyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum létrehozásának kezdeményezéséről.
Döntési javaslat
"Helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásának kezdeményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízva a helyi közösségek széleskörű részvételében, az
eredményes drogprevenciós tevékenység érdekében kezdeményezi a Gyomaendrőd Város Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumának megalakítását. A Fórum létrejöttéhez, működéséhez az alábbi intézmények, szervezetek
együttműködését kéri:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium,
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
Térségi Szociális Gondozási Központ,
Városi Egészségügyi Intézmény,
Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala,
Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs,
Gyomaendrőd Polgárőr Egyesület.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Gyomaendrőd
Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítása céljából gondoskodjon a felkért intézmények és szervezetek
összehívásáról, az alakuló ülés megtartásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 05. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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